
năng lượng không gian

Van điện từ 5 cổng
Dòng

Nhờ tăng lưu lượng, kích thước van có thể giảm Nhờ tăng lưu lượng, kích thước van có thể giảm 
tiết kiệm và .
Nhờ tăng lưu lượng, kích thước van có thể giảm Nhờ tăng lưu lượng, kích thước van có thể giảm Nhờ tăng lưu lượng, kích thước van có thể giảm 
tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm vàvàvà

các đầu nối khí có thể kế nối
Loại đế van M10/M11 

Tại vận tốc
Các đầu nối có thể kết nối

Các đầu nối có thể kết nối

Tại vận tốc
Kích thước 

van
GIẢM

Kích thước 
van

GIẢM

hiện tại

Tại vận tốcHiện tại

Hiện tại

Có thể điều khiển các xylanh 
lên đến

tại vận tốc
Có thể điều khiển các xylanh 

Có thể điều khiển các xylanh 

lên đến

lên đến

tại vận tốc

tại vận tốc
*2: Giá trị đế van so sánh với mã SMC 
      hiện tại.

Năng lượng tiêu thụ

(Với mạch tiết kiệm năng lượng)

(Tiêu chuẩn)

Theo điều kiện kiểm tra tuổi thọ của SMC
Vui lòng liên hệ với SMC nếu cần dữ liệu tuổi thọ

Gioăng cao su (Tuổi thọ: 70 triệu chu kỳ)

Gioăng kim loại (Tuổi thọ: 200 triệu chu kỳ)

Van xả chân không với bộ hạn chế Cổng kép với sản phẩm EX600 EtherNet/IP
Cổng EX500 Hệ thống phân cấp 2
Dừng van đệm SUP ( Với van xả áp suất dư)
Với van xả áp suất dư (SY7000)



Biểu đồ kích thước tối ưu của Xylanh khí
Áp dụng 
tốc độ 
xylanh

Loại gioăng Dòng
Áp dụng xylanh

hoặc 
thấp hơn

hoặc 
thấp hơn

hoặc 
thấp hơn

Gioăng 
cao su

Gioăng 
kim loại

Gioăng 
kim loại

Gioăng 
kim loại

Gioăng 
cao su

Gioăng 
cao su

 

[Điều kiện chung]
   Áp suất: 0.5 Mpa
   Tỷ lệ tải: 50%
   Tỷ lệ tải: 50%
   Hành trình: 200mm
Kết nối loại đế van (cho loại cổng bên thân và cổng bên dưới)
    Sử dụng như một hướng dẫn lựa chọn
    Vui lòng kiểm tra điều kiện thực tế với phần mềm chọn mã SMC



Áp dụng xylanh



Cổng bên thân cụm van

Dạng Kết Nối Sơ Sở

Cổng bên dưới cụm van

Cổng bên trên cụm van



Dạng Kết Nối Cơ Sở
Kết nối Cáp bằng phẳng Dây PC

Dòng 

Cách đặt hàng đế van

Dòng Loại Loại kết nối

Đế van SY5000 được sử dụng cho 
loại cổng bên dưới của SY3000. 
Khi đặt hàng tham khảo "Plug-in 
lắp ghép gộp loại đế.

Cổng cấp bên
Cổng cấp dưới *1

Kết nối dây điện trực tiếp

Trạm van

Không thể xoay hướng đầu 
vào của đầu nối cho đầu nối 
D-sub loại "FW" <IP67>. 
Nếu cần thay đổi, hãy đặt 
riêng cụm khối kết nối.

Kết nối D-sub Cáp bằng phẳng

Cáp bằng phẳng Dây PC    (20 chân) Dây PC    (20 chân)

(25 chân)
Kết nối D-sub

(25 chân) (26 chân)
Cáp bằng phẳng

(20 chân)

(1 trạm)

(1 trạm)
(3 trạm)

Dấu * biểu thị cho yêu cầu lắp sẵn từ nhà sản xuất

(20 chân) với thiết bị đầu cuối cung cấp điện

Mực vàng

Mực vàng

Cách đặt hàng cụm đế van

Ví dụ

2 vị trí một cuộn điện
2 vị trí một 2 cuộn điện

3 vị trí đóng 
giữa

Đế van 
(5 trạm)

1 cái (loại 12, mã đế van 5 trạm)
3 chiếc (2 vị trí một cuộn điện)
1 chiếc (2 vị trí 2 cuộn điện)
1 chiếc (3 vị trí đóng giữa)

• Bố trí van được đánh số là trạm thứ 1 từ phía D.
• Bên dưới mã đế van, nếu các van được gắn theo thứ tự từ trạm thứ 1
   như trong hình trên. Nếu sự sắp xếp trở nên phức tạp, chỉ định trên bảng 
   thông số kỹ thuật đế van.

Ghi chú Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Dây kép

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
24 van định hướng)

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
24 van định hướng)

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
18 van định hướng)

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
8 van định hướng)

Dây kép

Dây kép

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
16 van định hướng)

Dây kép

Dây kép

2 Trạm

2 Trạm
12 Trạm

24 Trạm

2 Trạm

2 Trạm
4 Trạm

8 Trạm

2 Trạm

2 Trạm
9 Trạm

18 Trạm

2 Trạm

2 Trạm
8 Trạm

16 Trạm

2 Trạm

2 Trạm
12 Trạm

24 Trạm

Ký hiệu Trạm
Kết nối D-sub (20 chân) Cáp bằng phẳng (26 chân)

Cáp bằng phẳng (20 chân) Cáp bằng phẳng (10 chân)

Dây PC (20 chân)

Ký hiệu Trạm

Ký hiệu Trạm

Ký hiệu Trạm

Ký hiệu Trạm

*1: Dây kép: Van 2 vị trí một cuộn 
      điện, hai cuộn điện, Van 3 vị trí 
      và van 4 vị trí có thể được sử 
      dụng trong tất cả các cụm van.
      Sử dụng một van 2 vị trí một cuộn 
      điện sẽ dẫn đến tín hiệu điều 
      khiển không được sử dụng. Nếu 
      điều này là không mong muốn, 
      đặt hàng với một bố cục cụ thể.

*2: Bố trí theo lý thuyết: Biểu thị thông số kỹ thuật dây trên thông số kỹ 
      thuật van. (Chú ý rằng van hai vị trí hai cuộn điện, van ba vị trí và van 
      bốn vị trí không thể được sử dụng nơi mà dây đơn đã được chỉ định).
*: Nó cũng bao gồm số bịt trạm van thừa.

Loại 10: 
Cổng bên thân 
cụm van

Loại 11: 
Cổng bên dưới 
cụm van

Hướng lên Hướng ngang

Khi đảo các cấu hình cổng bên trên cụm van.
Trong trường hợp này, hãy cẩn thận vì cũng có đầu ra trên cổng A và B ở 
phía đế cơ sở. Chỉ định trên bảng thông số kỹ thuật cụm đế van nếu các 
phích cắm được yêu cầu trên cổng A và B ở phía cơ sở.



Dạng kết nối cơ sở

Kích thước cổng A,B (hệ mét/ống cắm nhanh) Kích thước cổng A, B (hệ inch/ống cắm nhanh)

Ký hiệu Cổng A, B Ký hiệu Cổng A, B
Loại 10/Cổng bên thân Loại 11/Cổng bên dưới Loại 10/Cổng bên hông Loại 11/Cổng bên dưới

Lo
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 th
ẳn

g
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óc

Lo
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ẳn
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ướ

ng
 lê

n
H

ướ
ng

 x
uố

ng

H
ướ
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n
Hư

ớn
g 

xu
ốn

g

Cổng góc, trộn nhiều kích 
thước(bao gồm hướng lên 
và hướng xuống)

Cổng góc, trộn nhiều kích 
thước(bao gồm hướng lên 
và hướng xuống)

Kích thước cổng P,E 

(ống cắm nhanh)

Kích thước cổng P,E 

(ống cắm nhanh)

*1: Cho biết kích thước trên tờ thông số kỹ thuật đế van trong trường hợp của 'CM', 'LM'
       Hướng của c ổng P,E giống như là cho cổng A,B.Nếu chọn "LM", Chỉ ra nó trên tờ thông số kỹ thuật đế van cho cổng P,E 

*2: Để tránh sự van chạm với thân hoặc ống, chọn cổng góc hướng xuống dưới khi lắp miếng đệm tùy chọn.

Lắp đặt và tùy chọn

Ký hiệu Tùy chọn
bảng tên Số trạmLắp đặt

lắp 
trực tiếp

Lắp 
dạng ray 

* Nhập số của trạm bên ông vuông khi nó lơn hơn số trạm van 
  (tham khảo 'Tùy chọn đường ray DIN' ở trên)
*: Chỉ lắp trực tiếp là có thể cho loại 11 (cổng bên dưới)

Lắp đặt trực tiếp
Lắp trực tiếp

Không có đường ray DIN (có gá)
Cho 3 trạm

Cho 24 trạm

Đường ray dài hơn 
tổng chiều dài của 
trạm được chỉ định

Kiểu cổng cấp P, E SUP/EXH khối lắp ráp

cổng điều khiển bên ngoài

Cổng điều khiển bên trong
Cổng điều khiển bên trong,
có giảm thanh

*: Cổng 3/5 (E) được cắm cho 
    loại giảm thanh   

Dòng SY3000/5000/7000

Phía U (2 đến 10 trạm)
Phía D (2 đến 10 trạm)
Cả 2 phía (2 đến 24 trạm)

Cổng thẳng, nhiều kích thước

Cổng thẳng, nhiều kích thước



Dòng SY3000/5000/7000

Cách đặt hàng van (Với vít) 

Dòng Tùy chọn cổng cấp của van Hướng dẫn sử dụng

Loại tác động

Loại cuộn điện

Loại gioăng  Điện áp  Loại ốc gá

Đèn/khử điện áp và đặc điểm 
kỹ thuật chung

Lắp trên đế

Tiêu chuẩn (0.7 MPa)
Loại phản hồi nhanh (0.7 Mpa)

Loại áp suất cao (1.0 Mpa)
Chỉ loại gioăng kim loại là có thể cho 
loại áp suất cao

Loại nhấn 
không khóa

Loại nhấn 
xoay để 
khóa

Loại nhấn 
gạt để 
khóa

Loại trượt 
để khóa

2 vị trí

3 vị trí

4 vị trí
3 Cổng kép, 

Tác động đơn
Tác động đôi
Đóng giữa

Xả giữ
Cấp cáp giữa
Đóng/Đóng

Mở/Mở
Đóng/Mở

Gioăng cao su

Cổng bên trong

Tích hợp
Không có Không 

phân cực

Chung 

cực dương
Chung 

cực dương

Cổng bên ngoài

Gioăng kim loại

*1: Chỉ gioăng cao su có thể cho van 4 trị trí 
     3 cổng kép

Với mạch tiết kiệm năng lượng (loại làm việc liên tục)
Tiêu chuẩn

Vít kết hợp đầu tròn
Vít với nắp vặn hình lục giác

Vít kết hợp đầu tròn (Loại chống rơi)
Vít với nắp vặn hình lục giác (Loại chống rơi)*: Kết nối loại G (dây PC với thiết bị đầu cuối 

    cung cấp điện) của loại đế van là chỉ có 
    sẵn trong 24VDC

Loại cổng điều khiển

Van kiểm tra áp suất ngược 
(loại van tích hợp)

Ký hiệu Có đèn Bộ khử 
điện áp

Đặc điểm kỹ 
thuật chung

*: Chắc chắn chọn loại mạch tiết kiệm năng 
    lượng khi van liên tục được cung cấp năng 
    lượng trong thời gian dài. 
*: Hãy cẩn thận với thời gian cung cấp năng 

lượng khi chọn mạch tiết kiệm năng lượng.

*:  Cho "K" và "H",phần thân van có kết cấu 
    chống rơi để ngăn ốc vít rơi ra khi tháo van 
    để bảo trì, v.v.
*:  Khi đặt hàng từng van một, miếng đệm là 
    không đi kèm.
    Vì miếng đệm được gắn vào đế van, Vui lòng 
    đặt hàng miếng đệm riềng nếu nó cần thiết cho 
    việc bảo dưỡng.
    Tham khảo trang 367 cho các mã hàng của 
    miếng đệm và ốc vít
*:  Không thể chọn "B" và "H"cho lắp ráp miếng 
    đệm SUP/EXH riêng lẻ, bộ điều chỉnh hoặc 
    bộ đệm kiểm tra kép với van xả áp suất dư.

*: Chỉ các loại "Z" và "NZ" là có thể cho mạch 
    tiết kiệm năng luọng 
*: Cho kết nối loại "G" (Dây PC với đầu kết nối 
    nguồn) của loại đế van, chọn Không phân cực 
    hoặc Chung cực dương.

*: Chỉ loại gioăng cao su. Loại đế van cài đặt 
    là có thể nếu van kiểm tra áp suất trở lại là 
    được yêu cầu cho một van với gioăng kim 
    loại. Tuy nhiên, Nó không là đề nghị để 
    sử dụng loại van tích hợp và loại cài đặt 
    đế van cùng một lúc vì nó sẽ giảm lưu lượng.
*: Loại van tích hợp chức năng kiểm tra áp 
    suất ngược là không thể cho loại van 3 vị 
    trí và dòng SY7000.



(1 trạm)

(1 trạm)

(3 trạm)

Dạng Kết Nối Với ĐếKết nối
Kết nối Cáp bằng phẳng Dây PC

Loại 12
Cổng bên trên

Cách đặt hàng đế van

Dòng

Loại kết nối

Cổng vào P,E

Lắp ráp khối SUP / EXH Lắp đặt

Kích thước cổng P,E (ống cắm nhanh)

Kết nối dây điện trực tiếp

Trạm van

Hướng lên Hướng ngang

Kết nối D-sub
(25 chân)

Cáp bằng phẳngKết nối D-sub
(25 chân) (26 chân)

Cáp bằng phẳng
(20 chân)

Cáp bằng phẳng Dây PC    (20 chân) Dây PC    (20 chân)
(10 chân) với thiết bị đầu cuối cung cấp điện

Mực vàng

Mực vàng

Bên U (2-10 trạm)
Bên D (2-10 trạm)

Cả hai bên (2 đến 24 trạm)

     Cho loại S, lắp ráp cụm cấp/xả  
với bộ giảm thanh tích hợp. 
Chọn U hoặc D cho cổng vào P

Ví dụ
2 vị trí một cuộn điện 2 vị trí một 2 cuộn điện

3 vị trí đóng 
giữa

Đế van 
(5 trạm)

Dấu * biểu thị cho yêu cầu lắp sẵn từ nhà sản xuất

1 cái (loại 12, mã đế van 5 trạm)
3 chiếc (2 vị trí một cuộn điện)
1 chiếc (2 vị trí 2 cuộn điện)
1 chiếc (3 vị trí đóng giữa)

• Bố trí van được đánh số là trạm thứ 1 từ phía D.
• Dưới mã đế van, nêu các van được gắn theo thứ tự từ trạm 
  thứ 1 như trong hình trên.
  Nếu sự sắp xếp trở nên phức tạp, chỉ định trên tờ thông số kỹ thuật 
  đế van

*: Không thể xoay hướng 
   đầu vào của đầu nối cho 
   đầu nối D-sub loại "FW" 
   <IP67>. Nếu cần thay đổi, 
   hãy đặt riêng cụm khối 
   kết nối.

Cách đặt hàng lắp cụm đế van

Kết nối D-sub (25 chân) Cáp bằng phẳng (26 chân)

Cáp bằng phẳng (20 chân) Cáp bằng phẳng (10 chân)

Dây PC (20 chân)

Ghi chú
2 Trạm

2 Trạm
12 Trạm

24 Trạm

Ký hiệu Trạm Ghi chú
2 Trạm

2 Trạm
12 Trạm

24 Trạm

Ký hiệu Trạm

Ghi chú
2 Trạm

2 Trạm
9 Trạm

18 Trạm

Ký hiệu Trạm

Ghi chú
2 Trạm

2 Trạm
8 Trạm

16 Trạm

Ký hiệu Trạm

Ghi chú
2 Trạm

2 Trạm
4 Trạm

8 Trạm

Ký hiệu Trạm

Dây kép

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
24 van định hướng)

Dây kép

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
18 van định hướng)

Dây kép

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
16 van định hướng)

Dây kép

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
24 van định hướng)

Dây kép

Bố trí theo lý thuyết
(Có thể lên đến 
8 van định hướng)

*1: Dây kép: Van 2 vị trí một cuộn 
      điện, hai cuộn điện, Van 3 vị trí 
      và van 4 vị trí có thể được sử 
      dụng trong tất cả các cụm van.
      Sử dụng một van 2 vị trí một cuộn 
      điện sẽ dẫn đến tín hiệu điều 
      khiển không được sử dụng. Nếu 
      điều này là không mong muốn, 
      đặt hàng với một bố cục cụ thể.

*2: Bố trí theo lý thuyết: Biểu thị thông số kỹ thuật dây trên thông số 
     kỹ thuật van. 
     (Chú ý rằng van hai vị trí hai cuộn điện, van ba vị trí và van bốn vị trí 
     không thể được sử dụng nơi mà dây đơn đã được chỉ định).
     *: Nó cũng bao gồm số bịt trạm van thừa.

Cổng cấp bên ngoài

Cổng cấp bên trong Lắp trực tiếp

Chỉ định một đường ray 
dài hơn chiều dài 
tiêu chuẩn.

Lắp dạng đường ray (Với đường ray DIN)
Lắp dạng đường ray(không có đường ray DIN)

Cổng cấp bên trong
Tích hợp bộ giảm thanh

*: Đối với loại giảm thanh tích hợp, 
   cổng P và E có sẵn ở hai bên U 
   và D. Cổng 3/5 (E) được cắm.
   Cổng xả của bộ giảm thanh được 
   đặt ở phía đối diện của cổng P, E. 
   (Ví dụ: Khi nhập cổng P, E là bên D, 
   cổng xả của bộ giảm thanh là bên U.)

Cho 3 trạm

Cho 24 trạm

Ký hiệu

*: ký hiệu N: kích thước ống hệ inch.

Dòng SY3000/5000/7000



Dạng kết nối với đế van

Cách đặt hàng mã van (với ốc lắp ráp)

Dòng

Loại tác động

Loại gioăng

Loại cổng điều khiển

Van kiểm tra áp suất ngược
(loại van tích hợp)

Tùy chọn cổng điều khiển van

*: "K" và "H",phần thân van có kết cấu chống 
    rơi để ngăn ốc vít rơi ra khi tháo van để bảo 
    trì, v.v.

*: Khi đặt hàng từng van một, miếng đệm là 
    không đi kèm.
    Vì miếng đệm được đi kèm đế van. Vui lòng 
    đặt hàng miếng đệm riềng nếu nó cần thiết 
    cho việc bảo dưỡng.
*: Không thể chọn "B" và "H"cho lắp ráp miếng 
   đệm SUP/EXH riêng lẻ hoặc bộ điều chỉnh 
   giao diện.

Loại cuộn điện

Điện áp

Đèn/Bộ khử điện áp và 
đặc điểm kỹ thuật chung

Kích thước cổng A,B
Kiểu ren ống

Ống cắm nhanh (hệ mét)

Ống cắm nhanh (hệ inch)

Kiểu ren

Kiểu gá ốc ít

Cổng bên trên

Tiêu chuẩn
Lorem ipsumVới mạch tiết kiệm năng lượng (tiếp tục với 

Loại tác động nhanh (0.7 MPa)
Loại áp suất cao (1.0 Mpa)

Chỉ loại gioăng kim loại là có thể cho 
loại áp suất cao

Tác động đơn
Tác động đôi
Đóng giữa

Xả giữa
Cáp áp giữa
Đóng/Đóng

Mở/Mở
Đóng/Mở

2 vị trí

3 vị trí

4 vị trí
3 Cổng kép, 

*1: Chỉ gioăng cao su là có thể cho loại van 
      4 vị trí 3 cổng kép

Gioăng cao su
Gioăng kim loại

Cổng bên trong
Cổng bên ngoài

Tích hợp
Không có

*: Chỉ loại gioăng cao su. Loại đế van được 
    cài đặt là có sẵn nếu van kiểm tra áp suất 
    được yêu cầu cho một van với gioăng kim 
    loại. Tuy nhiên, nó không nên sử dụng loại 
    van tích hợp và loại đế van được cài đặt 
    đồng thời bởi vì nó sẽ giảm lưu lượng cài đặt.
*: Loại van tích hợp van kiểm tra áp suất 
    ngược không có sẵn cho loại 3 vị trí 
    và SY7000. 

*: Đảm bảo chọn loại mạch tiết kiệm điện khi 
    van liên tục được cấp điện trong thời gian 
    dài
*: Cẩn thận thời gian nạp năng lượng khi 
    mạch tiết kiệm năng lượng được chọn. 

* Kết nối loại "G" (Dây PC với đầu nối nguồn)

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu

Có đèn
Khử quá 
điện áp

Đặc điểm 
kỹ thuật chung

Không 
phân cực

Chung 
cực dương

Chung 
cực âm

*: Chỉ loại "Z" and "NZ" là có sẵn cho mạch tiết 
    kiệm năng lượng.
*: Để kết nối loại "G" (dây PC với đầu kết nối 
    nguồn) của loại đế van. Chọn không phân 
    cực hoặc chung cực dương.

Loại nhấn 
không khóa

Loại nhấn 
xoay để 
khóa 

Loại nhấn có 
cần gạt 
xoay để 
khóa

Loại trượt 
để khóa

Nút kiểm tra van bằng tay

Tiêu chuẩn (0.7 Mpa)
kích thước cổng

Cổng A,B

Ký hiệu Cổng A,B

Ứng dụng với dòng

* Chỉ bỏ trống là có sẵn với ren M5

Vít đầu tròn
Vít đầu lục giác

Vít đầu tròn (Loại chống rơi)
Vít đầu lục giác (Loại chống rơi)

Dòng SY3000/5000/7000



Thông số kỹ thuật dây điện Dây cáp kết nối
Kiểu kết nối D-sub

Nếu căn chỉnh không được 
chỉ định, hệ thống dây bên 
trong là dây đôi (được kết nối 
với SOL. A và SOL. B) bất kể 
số lượng trạm, van và loại 
tùy chọn.

Số đầu cuối

Số kết nối đầu cuối 

Trạm 1

Trạm 2

Trạm 3

Trạm 4

Trạm 5

Trạm 6

Trạm 7

Trạm 8

Trạm 9

Trạm 10

Trạm 11

Trạm 12

Cực

Chung 
cực dương

Chung 
cực âm

* Khi sử dụng van không phân cực, hoặc chung cực 
  dương hoặc chung cực âm có thể được sử dụng

Bố cục cụ thể

(25 chân) Hệ thống dây hỗn hợp của dây đơn 
và đôi có thể được chỉ định trên 
bảng thông số kỹ thuật đế van. 
Số lượng trạm tối đa được xác định 
theo số lượng van. Tổng số van 
nên từ 24 trở xuống. Cần 1 
điện từ cho 2 vị trí 1 tác động  
và 2 điện từ cho 2 vị trí 2 tác động, 
3 vị trí và 4 vị trí

hệ mét
Hệ inch

hệ mét
Hệ inch

Dây cáp Dây cáp

Đệm (dài)

Đệm (dài)

Kết nối trùm

Vỏ bảo vệ

Thứ tự đầu cuối

Thứ tự đầu cuối

Khoảng

Khoảng

Ổ cắm bên

Kết nối
được làm bởi

Ổ cắm bên

Kết nối dây cáp D-sub [IP40] Kết nối dây cáp D-sub [IP67]
Chiều dài 
dây cáp Mã dây cáp Ghi chú Chiều dài 

dây cáp Mã dây cáp Ghi chú

Dây cáp Dây cáp

* Đảm bảo sử dụng cụm cáp đầu nối trong 
   bảng để đáp ứng bao vây IP67.
* Không thể được sử dụng cho hệ thống 
   dây di chuyển.

* Khi sử dụng đầu nối thương mại tiêu chuẩn, 
  hãy sử dụng đầu nối cái loại 25 chân phù hợp 
  với MIL-C-24308.
* Không thể được sử dụng cho hệ thống dây 
  di chuyển.
* Chiều dài khác với ở trên cũng có sẵn. 
  Vui lòng liên hệ với SMC để biết chi tiết.

Đặc điểm điện từ Ví dụ nhà sản xuất kết nối
Mục Đặc tính

Điện trở dẫn

Giới hạn điện áp

Điện trở cách điện

*: Bán kính uốn tối thiểu của 
    cáp kết nối D-sub là 20 mm

Số đầu nối dây cáp lắp ráp D-sub
Số

đầu cuối

Màu 
dây điện

Đánh 
dấu

Dòng SY3000/5000/7000
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Dạng Kết Nối Với Đế van

Thông số ký thuật dây điện
Đầu nối cáp băng phẳng

Số kết nối đầu cuối

Vị trí chỉ báo dấu tam giác

Nếu căn chỉnh không được chỉ định, 
hệ thống dây bên trong là dây đôi 
(được kết nối với SOL. A và SOL. B) 
bất kể số lượng trạm, van và 
loại tùy chọn

Cáp băng phẳng (26 chân) Cáp băng phẳng (20 chân) Cáp băng phẳng (20 chân)
Dây PC (có đầu nối nguồn)Dây đôi Dây đôi

Số đầu cuối Cực

Dây đôi
Số đầu cuối Cực

Dây đôi
Số đầu cuối Cực

Số đầu cuối Số đầu cuốiCực

Chung 
cực dương

Chung 
cực âm

Chung 
cực dương

Chung 
cực âm

Chung 
cực dương

Chung 
cực âm

Chung 
cực dương

Chung 
cực âm

Cáp băng phẳng (20 chân)

Cáp băng phẳng (10 chân)

Dây PC

*  Khi sử dụng van không có cực, có thể 
    sử dụng chung dương hoặc âm chung *: Mạch này dành cho các thông số 

    kỹ thuật với tối đa 8 trạm 2 van đôi 2 
    vị trí, 3 vị trí và 4 vị trí. Cần có dây 
    theo thứ tự 20 → 18 → 16 → 14 
    mà không bỏ qua hoặc để lại bất kỳ 
    đầu nối nào còn lại.
*: Để biết chi tiết về hệ thống dây PC, 
    hãy tham khảo tài liệu trên web

Dấu tam giác

Đầu nối nguồn

*: Mạch này dành cho các thông số kỹ thuật với tối đa 
   8 trạm tác động kép 2 vị trí, 3 vị trí và 4 vị trí. Cần có 
   dây theo thứ tự 20 → 18 → 16 → 14 mà không bỏ qua 
   hoặc để lại bất kỳ đầu nối nào còn lại
*: Để biết chi tiết về hệ thống dây PC, hãy tham khảo 
   tài liệu trên web

Dòng SY3000/5000/7000

Trạm 1

Trạm 2

Trạm 3

Trạm 4

Trạm 5

Trạm 6

Trạm 7

Trạm 8

Trạm 9

Trạm 1

Trạm 2

Trạm 3

Trạm 4

Trạm 5

Trạm 6

Trạm 7

Trạm 8

Trạm 1

Trạm 2

Trạm 3

Trạm 4
Trạm 1

Trạm 2

Trạm 3

Trạm 4

Trạm 5

Trạm 6

Trạm 7

Trạm 8

Trạm 1

Trạm 2

Trạm 3

Trạm 4

Trạm 5

Trạm 6

Trạm 7

Trạm 8

Trạm 9

Trạm 10

Trạm 11

Trạm 12



Lắp ráp cáp bằng phẳng

Số đầu cuối
Đỏ

(1
0 

ch
ân

)
(2

0 
ch

ân
)

(2
6 

ch
ân

)

Lắp ráp đầu nối cáp băng phẳng
Ví dụ nhà sản xuất kết nốiChiều dài 

dây cáp
Mã dây cáp

26 chân 20 chân 10 chân

*: Khi sử dụng đầu nối thương mại tiêu chuẩn, hãy sử dụng đầu nối 
   loại 26 chân, 20 chân hoặc 10 chân phù hợp với MIL-C-83503 
   để giảm căng thẳng
*: Không thể sử dụng cho hệ thóng dây chuyển động.
*: Chiều dài khác với ở trên cũng có sẵn. Vui lòng liên hệ với 
   SMC để biết chi tiết.

(P: 26 chân) (PH: 10 chân)(PG: 20 chân) (Dây PC 20 chân)

Hệ thống dây hỗn hợp của dây đơn và đôi có thể được chỉ định trên thông số kỹ thuật đa tạp. Số lượng trạm tối đa được xác định theo số lượng 
điện từ. Tổng số điện từ phải là 24 hoặc ít hơn cho P, 18 hoặc ít hơn cho PG, 8 hoặc ít hơn cho PH và 16 hoặc ít hơn cho J / G. 
Cần có 1 điện từ cho 2 vị trí đơn và 2 điện từ cho 2 vị trí kép, 3 vị trí và 4 vị trí.

Dòng SY3000/5000/7000
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Phía U (2 đến 10 trạm)
Phía D (2 đến 10 trạm)
2 phía (2 đến 24 trạm)

Cổng vào P, E
Cổng vào P, E

Loại 10
Cổng bên hông

Loại 10
Cổng bên dưới

Tích hợp

Dòng SY3000/5000/7000

Cách đặt hàng đế van

Dòng

Loại

Đơn vị SI
Số trạm van trên Đế

SI Đơn vị đầu ra phân cực, loại tấm cuối (Mã số)

Đơn vị trạm I/O Lắp ghép và tùy chọn

Tùy chọn 

1*: Đế van SY5000 được sử dụng cho loại cổng 
      bên dưới của SY3000. Khi đặt hàng tham khảo 
      "Plug-in lắp ghép gộp loại đế.

Cổng bên hông

Không
1 trạm

9 trạm

Cổng bên dưới

*: Không có đơn vị SI, Ký hiệu là NIL
*: Đơn vị SI là không bao gồm trong trạm đơn vị SI
*: Khi đơn vị SI được chọn, Nó được vận chuyển 
    riêng biệt, và lắp ráp bởi người dùng. Tham khảo 
    hướng dẫn vận hành kèm theo để lắp.

Ký hiệu Lắp ghép Tùy chọn
Bảng tên

Lắp ghép 
trực tiếp

Lắp theo
rãnh DIN

Số trạm

*: Nhập số của trạm bên trong. Khi nó lớn hơn 
    số của trạm van. (tham khảo "tỳ chọn rãnh 
    DIN" bên dưới)
*: Chỉ lắp ghép trực tiếp là có thể cho loại 11 
   (cổng bên dưới)

Không có đơn vị SI
DeciveNet (phiên bản A)

PROFIBUS DP (phiên bản A)

(1 cổng)
(2 cổng)

Điều khiển không dây

tương thích với kiểu không dây
tương thích với kiểu không dây

*1: Hệ thống không dây là thích hợp cho chỉ 
      người dùng trong một quốc gia. Nơi nó 
      phù hợp với luật pháp và quy định của đất
      nước đó
*: Đơn vị I/O không thế lắp với nhau. 
*: Tấm van mà kết nối đế van và đơn vị SI là 
    được bao gồm, Nhưng nó không lắp ghép 
    tới một van không có đơn vị SI. 
    Tham khảo EX600 để lắp ghép.

*1: Dây đôi: Van hai vị trí một tác động, hai tác 
     động Van 3 vị trí và 4 vị trí có thể được sử 
     dụng trong tất cả trạm đế van.
     Sử dụng một van hai vị trí một tác động sẽ 
     dẫn đến tín hiệu điều khiển không được sử 
     dụng. Nếu điều này là không mong muốn, 
     Đặt hàng với một bố cục cụ thể
*2: Bố cục cụ thể: Cho biết các thông số kỹ thuật 
     dây trong tờ thông số kỹ thuật đế van (Ghi 
     chú rằng van hai vị trí hai cuộn điện, van ba 
     vị trí, bốn vị trí không thể được sử dụng nơi 
     có dây đơn.
    Cái này cũng bao gồm số tấm bịt van trống.  

*: Nếu rãnh DIN phải lắp không có đơn vị SI, 
    chọn D0.
    Sau đó, tham khảo đến L3 của kích thước 
    cho chiều dài rãnh DIN và đặt hàng riêng 
    biệt.

Lắp trực tiếp
Không có rãnh DIN

Cho 3 trạm

Cho 24 trạm

Chỉ định một rãnh dài hơn tổng 

chiều dài của trạm duy định

SI phân cực đầu ra

Đầu nối nguồn 
M12 được 
mã hóa B 

(EX600-ED2)

Đầu nối 
nguồn 7/8 inch
(EX600-ED3) Sắp xếp pin 1 Sắp xếp pin 2

Đầu nối nguồn M12
Vào / ra, mã A

Không có đơn vị SI

Đơn vị SI chung cực âm
Đơn vị SI chung cực dương 

*: Đảm bảo khớp với thông số kỹ thuật chung của van sẽ được sử dụng.
*: Không có Đơn vị SI, ký hiệu là không.

Cổng cấp 
bên trong

Cổng cấp 
bên ngoài

Cổng cấp bên trong
Tích hợp bộ giảm thanh

*: Cổng 3/5 (E) được cắm cho loại giảm thanh tích hợp.
*: Khi sử dụng loại giảm thanh tích hợp, hãy giữ cổng xả khí từ
    tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc chất lỏng khác.

Tham khảo trang bên cho

Sắp xếp cụ thể
(Có thể lên tới 32 van định hướng)

Kết nối đôi

Ký hiệu Trạm van Ghi chú
2 Trạm

16 Trạm
2 Trạm

24 Trạm

Dạng Kết Nối Với Đế



Kích thước cổng A, B (hệ mét/ống cắm nhanh) Kích thước cổng A, B (hệ inch/ống cắm nhanh)

Ký hiệu Ký hiệuCổng A, B
Loại 10/Cổng bên hông Loại 11/Cổng bên dưới

Cổng A, B
Loại 10/Cổng bên hông Loại 11/Cổng bên dưới

D
ạn

g 
th

ẳn
g

D
ạn

g 
th

ẳn
g

D
ạn

g 
gó

c

D
ạn

g 
gó

c

H
ướ

ng
 lê

n H
ướ

ng
 lê

n

H
ướ

ng
 x

uố
ng Hư

ớn
g 

xu
ốn

g

Cổng dạng góc, kích thước 
hỗn hợp (Bao gồm đường 
ống lên và xuống)

Cổng dạng góc, kích thước 
hỗn hợp (Bao gồm đường 
ống lên và xuống)

Kích thước cổng P,E 
(ống cắm nhanh)

Kích thước cổng P,E 
(ống cắm nhanh)

*1: Chỉ ra các kích thước trên bảng thông số kỹ thuật đế van trong trường hợp của "CM", "LM"
Hướng của phụ kiện cổng P, E giống như đối với cổng A, B. Nếu chọn kiểu "LM", hãy chỉ ra nó trên bảng thông số kỹ thuật đếvan cho hướng lắp cổng P, E.
*2: Để tránh va chạm với thân hoặc đường ống, chọn cổng dạng góc hướng xuống khi lắp cụm miếng đệm tùy chọn

Cách đặt hàng cụm van

Ví dụ
Đơn vị đầu vào 

kỹ thuật số
Đơn vị đầu ra 

kỹ thuật số 2 vị trí 1 tác động

2 vị trí 2 tác độngTấm cuối đơn vị SI

(3 cái)

(2 cái)

Bên U

Đơn vị trạm I/O

Bên D

Trạm van

Ký hiệu * là yêu cầu nhà sản xuất lắp sẵn

1 cái (mã đế van 5 trạm loại 10)
1 cái (mã đế van 5 trạm loại 10)
2 cái (mã van 2 vị trí 2 tác động)
1 cái mã đơn vị I/O (trạm 1)
1 cái  mã đơn vị I/O (trạm 2)

• Bố trí van được đánh số là trạm thứ 1 từ phía D.
• Dưới đế van, nêu các van được gắn, sau đó các Đơn vị 
   I / O theo thứ tự từ trạm thứ 1 như trong hình trên.
   Nếu sự sắp xếp trở nên phức tạp, chỉ định trên bảng thông số 
   kỹ thuật đế van .
1: Không nhập số phần đơn vị SI và số phần của tấm cuối cùng với nhau.
*: Khi trộn các cấu hình được chuyển từ trên xuống.
   Trong trường hợp này, hãy thận trọng vì cũng có đầu ra trên cổng 
   A và B ở phía trong đế bên.
   Xác định trên bảng thông số ky thuật đế van nếu yêu cầu đầu cắm trên     
   cổng A và B ở trên đế

Cổng thẳng, nhiều kích thước

Cổng thẳng, nhiều kích thước

Dạng Kết Nối Với Đế Dòng



Dòng SY3000/5000/7000

Cách đặt hàng van (có ốc vít)

Dòng Tùy chọn cổng van Hướng dẫn sử dụng

Loại tác động

Loại cuộn điện

Loại gioăng  Điện áp Loại vít lắp

Đèn/Bộ khử quá áp và thông số 
kỹ thuật chung

Đế đã lắp

Tiêu chuẩn (0.7 Mpa)
Loại phản hồi nhanh (0.7 Mpa)

Loại áp suất cao (1.0 Mpa)
Chỉ loại gioăng kim loại là có thể cho 
loại áp suất cao

Dạng nhấn 
không khóa

Loại nhấn 
xoay để 
khóa 

Loại nhấn có 
cần gạt 
xoay 
để 
khóa

Loại trượt 
để khóa

2 vị trí

3 vị trí

3 Cổng kép, 
4 vị trí

Tác động đơn
Tác động đôi
Đóng ở giữa

Xả ở giữ
Cáp áp ở giữa

Đóng/Đóng
Mở/Mở

Đóng/Mở

Gioăng cao su

Cổng bên trong

Tích hợp
Không

Không 
phân cực

Chân dương 

chung
Chân âm
 chung

Cổng bên ngoài

Gioăng kim loại

1: Chỉ có loại con dấu cao su có sẵn cho 
    van 3 cổng kép 4 vị trí

Với mạch tiết kiệm điện (Loại nhiệm vụ liên tục)
Tiêu chuẩn

Vít kết hợp đầu tròn
Ở đầu nắp vặn hình lục giác

Vít kết hợp đầu tròn (Loại chống rơi)
Ở đầu nắp vặn hình lục giác (loại chống rơi)

Loại cổng điều khiển

Van kiểm tra áp suất ngược 
(loại van tích hợp)

Ký hiệu Với 
đèn báo

Với bộ khử 
điện áp

*: Chọn một van từ R, U, S hoặc Z khi cực 
   đơn vị SI là chung cực dương. Chọn một 
   van từ R, U, NS hoặc NZ khi cực đầu ra 
   đơn vị SI là chung cực âm.
*: Chỉ có các loại của Z và và NZ là có sẵn 
   với các mạch tiết kiệm năng lượng

*: Đảm bảo chọn loại mạch tiết kiệm điện khi 
    van liên tục được cấp điện trong thời gian dài.
*: Cẩn thận về thời gian nạp năng lượng khi 
    mạch tiết kiệm năng lượng được chọn. 

*: Chỉ loại con dấu cao su. Loại cài đặt đế van 
   có sẵn nếu van kiểm tra áp suất ngược được 
   yêu cầu cho một van có gioăng kim loại. 
   Tuy nhiên, không nên sử dụng loại van tích 
   hợp và loại được lắp đặt cùng lúc vì nó 
   sẽ làm giảm lưu lượng.
*: Van kiểm tra áp suất ngược loại van 
   tích hợp không khả dụng cho loại 3 vị trí 
   và SY7000

Đặc điểm 
kỹ thuật chung

*: Với "H" và "K", nắp thân van có cấu trúc 
    chống rơi để ngăn các ốc vít không bị rơi 
    ra khi tháo van để bảo trì, v.v.
*: Khi đặt hàng một van riêng lẻ, không bao 
    gồm miếng đệm. 
    Vì miếng đệm được đi cùng đế van, vui lòng 
    đặt riêng miếng đệm cơ sở nếu cần cho 
    dịch vụ bảo trì.
*: "B" và "H" không thể được chọn cho lắp ráp 
    miếng đệm SUP / EXH riêng lẻ, bộ điều chỉnh 
    giao diện hoặc cụm miếng đệm kiểm tra kép 
    với van xả áp suất dư



Số trạm van

Sắp xếp cụ thể
(Có thể lên tới 32 van định hướng)

Kiểu 12
Cổng cấp trên thân

Kết nối Dạng Kết Nối Với Đế

Cách đặt hàng Đế Van 

Dòng

Đơn vị SI
Số trạm van I/O

Vị trí cổng cáp P, E, Lắp ráp cụm SUP/EXH

Kích thước cổng P,E (có sẵn đầu nối khí)

Gá đặt

Số trạm van trên ĐếSI chọn đầu ra của cực điện, kiểu kết nối cuối (phần số)

SI chọn đầu ra của cực điện

M12 
kết nối 

nguồn điện 
mã B

7/8 inch 
kết nối 

nguồn điện 

M12 kết nối nguồn 
điện Vào/Ra mã B

Sắp xếp pin 1 Sắp xếp pin 2

Không có đơn vị SI
Đơn vị SI chân dương chung
Đơn vị SI chân âm chung
*: Không có đơn vị SI ký hiệu là NIL
*:Chắc chắn phù hợp với thông số kỹ thuật chung của van sẽ dùng

Ký hiệu Trạm van Ghi chú
2 Trạm

2 Trạm
16 Trạm

24 Trạm

Không
1 trạm van

9 trạm van

Không có đơn vị SI

(1 cổng)
(2 cổng)

Điều khiển không dây

Tương thích với đế van không dây
Tương thích với đế van không dây

*: Hệ thống kết nối không dây chỉ sử dụng ở một số quốc gia phù hợp tần số quy định ở 
   quốc gia đó
*: Đơn vị I/O không thể liên kết khi công có đơn vị SI
*: Bề mặt kết nối đế van và đơn vị SI nhưng nó không được gắn kết vào van mà không có 
   đơn vị SI. Tham khảo mục EX600 để lắp theo tần số quy định của quốc gia đó.

*: Không có đơn vị SI ký hiệu là NIL
*: Đơn vị SI không tích hợp trong đế van trạm I/O.
*: Khi đơn vị I/O được chọn, nó sẽ được vận chuyển riêng
    và được lắp đặt bởi người dùng.
   Tham khảo hướng dẫn kèm theo  

kết nối đôi

*1: Kết nối đôi: Van 2-vị trí tác động đơn, đôi, 3 - 
      vị trí và 4 vị trí được áp dụng cho tất cả các trạm 
      trên đến van.
*2:Thiết kế chỉ định: Chỉ ra các thông số kỹ thuật của 
      dây trên bảng thông số kỹ thuật (lưu ý: van 2 vị trí, 
      3 vị trí, 4 vị trí tác động đôi không sử dụng được 
      khi kết nối đơn)
*: Có thể lắp tấm bịt van thay cho van nếu trạm van 
      đó không dùng đến

Cổng cấp P,E Cổng cấp trong Cổng tín hiệu riêngCổng tín hiệu,
Tích hợp giảm âm

Bên U (D) (2 đến 10 trạm)
Bên D (2 đến 10 trạm)
Cả 2 bên (2 đến 24 trạm)

*1: Đối với SUP/EXH lắp ráp đặc biệt với chặn, Với lựa chọn giảm thanh tích hợp 
      sẽ có cổng cấp P theo tiêu chuẩn
*: Đổi với loại giảm có giảm thanh tích hợp, cổng P và E có sẵn ở 2 bên U và D. 
      Cổng 3/5 (E) được kết nối. Cổng xả của giảm thanh được lắp đặt đối diện 
      của cổng P, E.(ví dụ: Khi cổng P,E là bên D,Cổng xả của giảm thanh sẽ là bên U)
*: Khi lựa chọn giảm thanh tích hợp, giữ chi cổng xả khí tiếp xúc trực tiếp với 
      nước hoặc chất lỏng.

*: Với lựa chọn N, đầu nối khí là dạng inch

Gá trực tiếp
Gá đặt trên thanh trượt (Có thanh DIN)
Gá đặt trên thanh trượt (Không có thanh DIN

Dùng cho 3 Trạm

Dùng cho 24 Trạm

Gá dài hơn 
chiều dài tiêu chuẩn

*: Khi cần lắp đặt thanh DIN không có đơn vị SI, chọn D0 và đặt riêng chiều dài 
   của thanh DIN, tham khảo L3 theo kích thước.
*: Tham khảo trang 394 để biết cách lắp cố định thanh trượt DIN

Cách đặt hàng Cụm Van và Đế

Ví dụ
Đơn vị đầu vào

Tấm chặn

Đơn vị đầu ra

Đơn vị SI

Van 5/2, 1 cuộn điện (24VDC)
(3 cái)

(2 cái)
Van 5/2, 2 cuộn điện (24VDC)

Bên UBên D

Đơn vị Trạm I/O

Dấu * biểu thị lắp ráp

1 cái (Kiểu 12 mã hàng đế van 5  trạm)
3 cái (mã hàng van 5/2, 1 cuộn điện)
2 cái (mã hàng van 5/2, 2 cuộn điên)
1 cái số lương đơn vị I/O (1 trạm)
1 cái số lương đơn vị I/O (2 trạm)

• Van được đánh số từ trạm 1 từ vị trí D
• Bên dưới đế van, nếu van được lắp đặt, sau đó đến các trạm I/O sẽ lắp đặt
  theo thứ tự từ 1 như trong hình.
  Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc biệt cho đế van, hãy ghi chú trên bản 
  thông số kỹ thuật
*1: Không lựa chọn đơn vị SI và tấm chắn cùng với nhau,

Dòng SY3000/5000/7000

Ký hiệu



Kết nối Dạng Kết Nối Đế Van

Cách đặt hàng van (Có sẵn ốc gá)

Dòng

Kiểu tác động Loại cuộn điện

 Điện áp định mức

Đèn/Bộ khử quá áp và 
thông số kỹ thuật chung

Kiểu ren

Loại gá vit

Lựa chọn van Kích thước cổng ren A, B
Kích thước cổng

Đầu nối khí (hệ mét)

Đầu nối khí (hệ inch)

Cổng bên trên

Cơ bản (0.7 Mpa)
Kiểu phản hồi nhanh (0.7 Mpa)

Loại áp suất cao (1.0 Mpa)
 *1: Chỉ loại lõi van bằng kim loại mới áp dụng cho 
       kiểm van áp suất cao

2 vị trí Tác động đơn Cơ bản
Với Mạch tiết kiệm điện (kiểu hoạt động liên tục)Tác động đôi

Đóng ở giữa
Thường xả ở giữ

Cấp ở giữa
Đóng/Đóng

Mở/Mở
Đóng/Mở

3 vị trí

3 Cổng kép, 
4 vị trí

:*1: Chỉ có đệm cao su mới tích hợp trên van 
      3 cổng kép, 4 vị trí

Kiểu đệm 

Kiểu cổng cấp

Van kiểm tra áp suất ngược lại

Nút kiểm tra van bằng tay

Đệm cao su

Cổng cấp trực tiếp

Không
Có tích hợp

Cổng cấp gián tiếp

Đệm kim loại

*: Lựa chọn mạch tiết kiệm điện khi van được 
   cấp điện trong thời gian dài.
*: Lưu ý về thời gian cung cấp năng lượng khi 
   lựa chọn mạch tiết kiệm năng lượng. 

*: Chỉ có loại đệm cao su. Cài đặt đế van có sẵn 
    nếu van kiểm tra áp suất ngược được yêu cầu 
    cho van không có đệm cao su. Tuy nhiên, không 
    nên sử dụng loại van tích hợp và van cài đặt 
    trên đế vì nó sẽ làm giảm lưu lượng của van.
*: Van kiểm tra áp suất ngược dạng van tích hợp
    không khả dụng cho loại van 3 vị trí.

Ký hiệu Có đèn Bộ khử 
quá áp

Không 
phân cực

Chân dương 
chung

Chân âm
 chung

Thông số 
kỹ thuật chung

*: Chọn van R, U, S hoặc Z khi đơn vị SI 
    chân dương chung.
    Chọn van từ R, U, NS hoặc NZ  khi đơn vị 
    đầu ra là chân âm phổ biến
*: Chỉ có ''Z'' và "NZ'' tích hợp với mạch tiết kiệm 
    năng lượng

Dạng nhấn 
không khóa

Dạng nhấn
có khóa

Dạng xoay 
có cần gạt

Dạng 
trượt khóa

Ký hiệu Dòng thiết bịCổng A, B

Ký hiệu Cổng A, B

Ký hiệu Cổng A, B

*: Chỉ NIL tích hợp cho M5

Vít đầu tròn
Vít đầu lục giác

Vít đầu tròn (Loại chống rơi)
Vít đầu lục giác (Loại chống rơi)

*: "K" và "H" thân van có kết cấu chống rơi để 
     ngăn ốc bít rơi ra khi bảo dưỡng.
*: Khi đặt hàng mã van lẻ, không có miếng đệm 
    van đi kèm.
    Vì đệm van đi kèm với đế, hãy đặt riêng 
    đệm van khi bảo dưỡng.
*: "B" và H không thể chọn cho SUP/EXH lắp 
    đặt miếng đệm hoặc điều chỉnh giao diện

Dòng SY3000/5000/7000



Loại 10
Cổng cấp bên

Loại 10
Cổng cấp dưới

Kết nối Dạng kết nối Đế

Cách Đặt Hàng Đế Van

Dòng

Kiểu

Thông số kỹ thuật của đơn vị SI
Tín hiệu đầu ra, Truyền thông, số lượng đầu ra, đầu kết nối truyền thông

Trạm Van Vị trí Cổng cấp P, E

Lắp ráp cụm SUP/EXH

Gá đặt và Lựa chọn

Lựa chọn thanh trượt

Trường hợp đơn vị SI là 32 tín hiệu đầu ra

Trường hợp đơn vị SI là 16 tín hiệu đầu ra

Cổng cấp bên
Cổng cấp dưới *1

*1: Cụm van SY5000 được sử dụng cho cổng 
     dưới SY5000 . Khi đặt hàng hãy tham khảo 
     kết nối đa năng của đế van.

Ký hiệu (Tín hiệu đầu ra)
Cực dương 
chung (NPN)

Cực âm 
chung (PNP)

Giao tiếp

Không có đơn vị SI

Số 
lượng 
đầu ra

Đầu 
kết 
nối

*1: không có đơn vị SI, tín hiệu đầu ra được chọn 
      do đơn vị SI được dùng.
*2: Không thể gá trên thanh trượt mà không có đơn vị SI
*3: Loại cực dương chung (NPN) không áp dụng
*4: IP 40 cho D-sub đầu kết nối thiết bị cho thông số kỹ thuật
*5: Chỉ có loại đầu ra có sẵn

Ký hiệu Trạm
2 Trạm

2 Trạm
16 Trạm

24 Trạm

Ghi chú

Ký hiệu Trạm
2 Trạm

8 Trạm
2 Trạm

16 Trạm

Ghi chú

Sắp xếp cụ thể
(Có thể lên tới 32 van định hướng)

kết nối đôi

Sắp xếp cụ thể
(Có thể lên tới 16 van định hướng)

kết nối đôi

*: 1: Kết nối đôi: Van 2-vị trí tác động đơn, đôi, 
    3-vị trí và 4 vị trí được áp dụng cho tất cả các 
    trạm trên đến van.
*: 2: Thiết kế chỉ định: Chỉ ra các thông số kỹ 
    thuật của dây trên bảng thông số kỹ thuật 
    (lưu ý: van 2 vị trí, 3 vị trí, 4 vị trí tác động đôi 
    không sử dụng được khi kết nối đơn)
*: Có thể lắp tấm bịt van thay cho van nếu trạm 
    van đó không dùng đến
*: Đối với thiết bị không có đơn vị SI (S0), lưu ý 
   số lượng  van định hướng tối đa sẽ được kết 
    nối. Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc biệt cho 
    đế van, hãy ghi chú trên bản thông số kỹ thuật

Bên U (2 đến 10 trạm)

Cổng điều khiển bên trong
Tích hợp cổng tín hiệu, có giảm âm

Cổng tín hiệu riêng 

Bên D (2 đến 10 trạm)
Cả 2 bên (2 đến 24 trạm)

*: Cổng 3/5(E) được tích hợp giảm âm
*: Khi sử dụng tích hợp giảm thanh, 
    Giữ cổng xả khí tiếp xúc trực tiếp với nước 
    hoặc chất lỏng

Tham khảo trang bên cho 7

Ký hiệu Gá đặt Tên Tấm Số trạm van
Lựa chọn

Gá đặt 
trực tiếp

Gá đặt trên 
thanh trượt

*: Nhập số các trạm bên khi nó lớn hơn số lượng 
    các trạm van
*: Chỉ có gắn trực tiếp cho kiểu 11 (Cổng dưới)

Chiều dài cơ bản

Với 3 Trạm

Với 24 Trạm

Không có có thanh trượt (Có gá)

Thanh trượt dài hơn chiều dài 
của trạm van được chỉ định

*: Khi cần lắp thanh trượt không có đơn vị SI, 
   chọn D0 và đặt hàng riêng chiều dài của thanh 
   trượt. Tham khải L3 trong bản vẽ. 

Dòng SY3000/5000/7000



(2 cái)
(1 cái)

(1 cái)

Kích thước cổng A, B (Hệ mét/ Đầu nối khí)

Ký hiệu Cổng A, B
Kiểu 10/Cổng bên Kiểu 11/ Cổng dưới Kiểu 10/Cổng bên Kiểu 11/ Cổng dưới 
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Cổng vuông góc, Nhiều kích 
thước (Bao gồm đầu nối khí 
hướng lên và hướng xuống)

Cổng vuông góc, Nhiều kích 
thước (Bao gồm đầu nối khí 
hướng lên và hướng xuống)

Kích thước cổng A, B (Hệ Inch/ Đầu nối khí)

Ký hiệu Cổng A, B

dạ
ng
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g
dạ
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hư

ớn
g 

lê
n

hư
ớn

g 
xu

ốn
g

Kích thước cổng
A, B (Đầu nối khí)

Kích thước cổng
A, B (Đầu nối khí)

Ví dụ

Dòng SY3000/5000/7000Kết nối Dạng kết nối đế van

Cổng thẳng, nhiều kích thước

*1: Nêu rõ kích thước trong bảng thông số kỹ thuật trong trường hợp "CM","LM"
     Hướng của cổng P,E giống như đối với cổng A, B. Nếu chọn cạnh "LM" hãy chỉ ra nó trên bảng thông số kỹ thuật cụm van cho khớp cổng P, E

*2: Tránh va trạm với thân và đường ống, chọn cổng vuông góc hướng xuống khi lắp đặt miếng đệm tùy chọn.

Cách Đặt Hàng Cụm Van và Đế

Van 5/2, 1 cuộn điện (24VDC) Van 5/2, 2 cuộn điện (24VDC)

Van 5/3, 2 cuộn điện thường đóng giữa

Bên U

Bên DĐế Van (4 trạm)

Số Trạm van

1 cái (Kiểu 10 mã hàng đế van 4 trạm)
2 cái (mã hàng van 5/2, 1 cuộn điện)
1 cái (mã hàng van 5/2, 2 cuộn điên)
1 cái (mã hàng van 5/3, 2 cuộn điện thường đóng giữa)

Dấu * biểu thị lắp ráp

� Van được đánh số từ trạm 1 từ vị trí D
• Bên dưới đế van, nếu van được lắp đặt, sau đó đến các trạm I/O 

   sẽ lắp đặt theo thứ tự từ 1 như trong hình.
*: Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc biệt cho đế van, hãy ghi chú trên bản 
   thông số kỹ thuật. 
   Chỉ định trên bản thông số kỹ thuật trên cụm đế van ở cổng A và B



Cổng 3/5(E) được tích hợp giảm âm

Có thể lắp đặt cho SY3000 trên tất cả các trạm
Trong trường hợp này không cần phải điền vào     mã đặt hàng
Tuy nhiên, chiều rộng tối đa phải là 12,5mm

Kết nối Dạng kết nối Đế : Đế Van kết nối đa dạng

Kiểu 10
Cổng cấp bên
Kiểu 11
Cổng cấp dưới

SY3000 có thể gắn được vào 
cụm kích thước 5000 Cách Đặt Hàng Đế Van

Dòng SY3000/5000/7000

Kiểu Cổng P, E

Trạm Van

Kiểu liên kết : Đầu nối khí

Lắp ráp cụm SUP/EXH

Kiểu kết nối

Cổng cấp bên
Cổng cấp dưới  Với dây điện

Có đầu nối D-sub (IP40/67), Dây cáp 
ribbon và kết nối PC 

Chiều dài dây điện

Hướng kết nối

Ký hiệu Kiểu Trang
Đầu kết nối

D-sub (25pins)

Hộp đầu cuối

Dây điện

Truyền nối tiếp

Đầu nối dạng tròn

Dây kết nối PC
 20 (pins)

Hộp đầu cuối/Kiểu lò xo (IP67)

Hệ thống 
phân cấp 

cổng EX500-2 
(128 điểm)
Hệ thống 
phân cấp 

cổng EX500
(64 điểm)

Với cung cấp điện đầu cuối

1: EX126, EX120 và EX245 chưa tương thích 
    với UL
Tham khảo các trang trong bảng để biết thêm 
chi tiết

Hướng lên
Hướng ngang

*: Không cần thiết phải lựa chọn mã hàng trên cho 
    van với hộp đầu cuối cùng đầu nối dạng tròn 
    hoặc kiểu truyền nối tiếp

Ký hiệu

Ký hiệu Cổng A, B

Trạm Lưu ý
2 trạm

24 trạm

Một số đầu kết nối giới hạn số lượng 
trạm.
Tham khảo các trang được hiển thị 
trong bảng kiểu kết nối để biết chi tiết

Bên U (2 đến 10 trạm)
Bên D (2 đến 10 trạm)

Cả 2 bên (2 đến 24 trạm)
Tham khảo trang 284 cho EX600 và  
trang 296 cho EX250

Điều khiển bên trong

Điều khiển bên trong và kèm giảm âm

Cổng tín hiệu điều khiển bên ngoài

Kích thước 
Hệ Mét

Kích thước 
Hệ Inch

Kích thước
đa năng

Thẳng

Thẳng

Thẳng

Vuông góc

Vuông góc

Hướng lên *2
Hướng xuống *2

Hướng xuống *2
Hướng lên *2

Vuông góc (Bao gồm đầu nối khí hướng lên và hướng xuống) *2
*1: Chọn CM hoặc LM nếu kích thước cổng đa năng được sử dụng từng cụm
      (Ví dụ: Nếu các kích thước cổng đa năng như C6 và C8 sẽ được dung cho 
      dòng SY5000) 
      Trong trường hợp như vậy hãy chỉ ra các kích thước yêu cầu trong bảng 
      thông số kỹ thuật, 
      Hướng của cổng P, E giống như đối với cổng A, B. Nếu chọn LM, chỉ ra 
      nó trên bảng thông số kỹ thuật đa năng cho hướng lắp cổng P, E
*2: Để tranh xung đột giữa thân và đầu nối, chọn đầu nối vuông góc hướng xuống 
      khi lựa chọn lắp đặt đệm.
      Đầu nối vuông góc không có sẵn kiểu 11 (Cổng dưới)
*: Đầu nối vuông góc: ø2, ø3.2 và ø1.8 không dùng cho SY3000. ø2, ø3.2, ø1.8" 
      và ø5/32" không dùng cho SY5000

Kiểu  gá đa năng

Cáp bằng phẳng



Kết nối Dạng kết nối đế Dòng SY3000/5000

SY5000: Kích thước cổng A, B

SY3000: Kích thước cổng A, B

(Hệ Mét/Đầu nối khí) (Hệ Inch/ Đầu nối khí)

(Hệ Mét/Đầu nối khí) (Hệ Inch/ Đầu nối khí)

Ký hiệu Kích thước cổng Ký hiệu Kích thước cổng

Ký hiệu Kích thước cổng Ký hiệu Kích thước cổng

*: Không có ký hiệu nào chỉ định kiểu "CM", "LM"

Gá đặt
Gá trực tiếp

Gá đặt trên thanh trượt (Có thanh DIN)
Gá đặt trên thanh trượt (Không có thanh DIN

Chỉ định thanh trượt dài hơn chiều dài tiêu 
chuẩn.<Van SY5000 hiên có chiều dài có thể 
gắn được (chiều dài khối đa năng là 16mm) 

Với 3 Trạm

Với 24 Trạm
*: Chỉ gá trực tiếp mới lựa chọn kiểu 11 (Cổng dưới thân)

*1: Khoảng cách van giống SY5000
*: Không có ký hiệu nào chỉ định kiểu "CM", "LM"

Cách đặt hàng cụm van và đế 

Ví dụ

Van 5/2, 1 cuộn điện (24VDC)
Đế van (5 trạm)

Van 5/2, 1 cuộn điện (24VDC)
(2 cái)

(3 cái)

Bên U

Bên D

Số Trạm van

1 cái ( Kiểu M10 mã hàng cụm 5 trạm)
3 cái ( Mã hàng 2 vị trí tác động đôi)
2 cái ( Mã hàng 2 vị trí tác động đôi)

Dấu * biểu thị lắp ráp

Van được đánh số từ trạm 1 từ vị trí D
Bên dưới đế van, nếu van được lắp đặt, sau đó đến các trạm I/O sẽ 
lắp đặt theo thứ tự từ 1 như trong hình. Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc 
biệt cho đế van, hãy ghi chú trên bản thông số kỹ thuật

*: Khi cổng trên hỗ hợp cấu hình. Trong trường hợp, hãy thận trọng vì cũng
    có đầu ra trên cổng A và B ở phía đế.
    Chỉ định trên bảng trên bảng thông số kỹ thuật đa dạng nếu các phích cắm 
    được yêu cầu trên cổng A và B ở phía đế.



Dòng SY3000/5000

Cách đặt hàng Van (Với gá ốc vít)

Van gắn trên đế

Dòng Lựa chọn van Tác động tay

Kiểu cuộn điện

 Điện áp định mức
Kiểu gá vít

Đèn/Bộ khử quá áp và 
thông số kỹ thuật chung

Kiểu tác động

Kiểu đệm

Kiểu cổng cấp

Van kiểm tra áp suất ngược lại
(Được thiết kế trong van)

2 vị trí Tác động đơn
Tác động đôi

Thường đóng ở giữa
Thường xả ở giữ

Cấp ở giữa
Đóng/Đóng

Mở/Mở
Đóng/Mở

3  vị trí

3 Cổng kép,
4 vị trí

Chỉ có đệm cao su mới tích
hợp trên van 3 cổng kép, 4 vị trí

Cổng cấp trực tiếp

Không

Cổng cấp gián tiếp

Được thiết kế

Đệm cao su
Đệm kim loại

* Chỉ với loại đệm cao su. Đế van được lắp 
đăt sẵn nếu van kiểm tra áp suất ngược 
được yêu cầu cho van có đệm kim loại.

 Tuy nhiên, không nên sử dụng loại van tích 
hợp và van lắp đặt trên đế vì nó sẽ làm 
giảm lưu lượng của van.

Tiêu chuẩn (0.7 Mpa)

Cơ bản
Với Mạch tiết kiệm điện (kiểu hoạt động liên tục)

Kiểu phản hồi nhanh (0.7 Mpa)
Loại áp suất cao (1.0 Mpa)

*1: Chỉ Đệm kim loại với áp cho loại áp suất 
      cao

*: Lựa chọn mạch tiết kiệm điện khi van được 
   cấp điện trong thời gian dài.
*: Lưu ý về thời gian cung cấp năng lượng khi 
   lựa chọn mạch tiết kiệm năng lượng. 

*: Chỉ có 24VDC áp dụng cho dòng truyền tải 
    nối tiép

Ký hiệu Có đèn Bộ khử 
quá áp

Thông số kỹ 
thuật chung

Không 
phân cực

Chân dương 
chung

Chân âm
 chung

*: "NIL" Không có tích hợp với cụm đơn vị SI
*: Chỉ "Z" và "NZ" tích hợp mạch tiết kiệm điện.
   Chọn van phù hợp với đầu ra đơn vị SI khi 
   thông số kỹ thuật đơn vị SI đã chọn

Dạng nhấn 
không khóa

Dạng nhấn
có khóa

Dạng xoay 
có cần gạt

Vít đầu tròn
Vít đầu lục giác

Vít đầu tròn (Loại chống rơi)
Vít đầu lục giác (Loại chống rơi)

Dạng trượt 
khóa

*: "K" và "H" thân van có kết cấu chống rơi để 
    ngăn ốc bít rơi ra khi bảo dưỡng.
*: Khi đặt hàng mã van lẻ, không có miếng 
    đệm van đi kèm.
    Vì đệm van được gắn vào đế, hãy đặt riêng 
    đệm van khi bảo dưỡng.
*: "B" và H không thể chọn cho SUP/EXH lắp đặt 
    miếng đệm hoặc điều chỉnh giao diện



Kiểu 10
Cổng cấp bên
Kiểu 11
Cổng cấp dưới

Kết nối Dạng kết nối Đế : Đế Van kết nối đa dạng

Dòng SY3000/5000/7000
SY5000 có thể gắn được vào 
cụm kích thước 7000 Cách Đặt Hàng Đế Van

Kiểu  gá đa năng
Có thể lắp đặt cho SY5000 trên tất cả các trạm
Trong trường hợp này không cần phải điền vào     mã đặt hàng
Tuy nhiên, chiều rộng tối đa phải là 19mm

Kiểu Trạm Van

Kiểu liên kết : Đầu nối khí

Cổng P, E

Lắp ráp cụm SUP/EXH

Kiểu kết nối

Chiều dài dây điện
Với dây điện

Với kết nối S-sub (IP/67), 
Cáp phẳng và kết nối PC

Hướng kết nối

Cổng cấp bên
Cổng cấp dưới

Ký hiệu Kiểu Trang
Đầu kết nối

D-sub (25pins)

Cáp bằng phẳng

Hộp đầu cuối

Dây điện

Truyền nối tiếp

Đầu nối dạng tròn

Dây kết nối PC
 20 (pins)

Hộp đầu cuối/Kiểu lò xo (IP67)

Hệ thống 
phân cấp 

cổng EX500-2 
(128 điểm)
Hệ thống 
phân cấp 

cổng EX500
(64 điểm)

Với cung cấp điện đầu cuối

*1: EX126, EX120 và EX245 chưa tương thích 
     với UL
*: Tham khảo các trang trong bảng để biết 
    thêm chi tiết

Hướng lên trên
Bên cạnh thân

*: Không cần thiết phải lựa chọn các mục trên cho 
    van với khối đầu cuối hoặc đầu kết nối tròn hoặc 
    loại truyền nối tiếp

Ký hiệu Trạm Lưu ý
2 trạm

24 trạm

Một số đầu kết nối giới hạn số lượng 
trạm.
Tham khảo các trang được hiển thị 
trong bảng kiểu kết nối để biết chi tiết

Bên U (2 đến 10 trạm)
Bên D (2 đến 10 trạm)

Cả 2 bên (2 đến 24 trạm)

Ký hiệu Cổng A, B

Kích thước 
Hệ Mét

Kích thước 
Hệ Inch

Kích thước
đa năng

Thẳng

Thẳng

Thẳng

Vuông góc

Vuông góc

Hướng lên *2
Hướng xuống *2

Vuông góc (Bao gồm đầu nối khí hướng lên và hướng xuống) *2
*1: Chọn CM hoặc LM nếu kích thước cổng đa năng được sử dụng từng cụm
      (Ví dụ: Nếu các kích thước cổng đa năng như C6 và C8 sẽ được dung cho 
      dòng SY5000) 
      Trong trường hợp như vậy hãy chỉ ra các kích thước yêu cầu trong bảng 
      thông số kỹ thuật,
      Hướng của cổng P, E giống như đối với cổng A, B. Nếu chọn LM, chỉ ra nó 
      trên bảng thông số kỹ thuật đa năng cho hướng lắp cổng P, E
*2: Để tranh xung đột giữa thân và đầu nối, chọn đầu nối vuông góc hướng xuống 
      khi lựa chọn lắp đặt đệm.
      Đầu nối vuông góc không có sẵn kiểu 11 (Cổng dưới)
*: Đầu nối vuông góc: ø1/4" và ø5/16" tích hợp

Cổng 3/5(E) được tích hợp giảm âm

Điều khiển bên trong

Điều khiển bên trong và kèm giảm âm

Cổng tín hiệu điều khiển bên ngoài



SY7000: Kích thước cổng A, B Gá đặt và Lựa chọn

SY5000: Kích thước cổng A, B

(Hệ Mét/Đầu nối khí) (Hệ Inch/ Đầu nối khí)

(Hệ Mét/Đầu nối khí) (Hệ Inch/ Đầu nối khí)

Kết nối Dạng kết nối Đế Dòng SY5000/7000

Ký hiệu Kích thước cổng

Ký hiệu Kích thước cổng Ký hiệu
Ký hiệu Gá đặt

Gá đặt 
trực tiếp

Gá đặt trên 
thanh trượt

Lựa chọn
Tên Tấm Số trạm vanKích thước cổng

Ký hiệu Kích thước cổng

*: Không có ký hiệu nào chỉ định kiểu "CM", "LM"

*: Khoảng cách van là 19mm, giống SY7000
*: Không có ký hiệu nào chỉ định kiểu "CM", "LM"

Cách đặt hàng cụm van và đế 

Ví dụ

Van 5/2, 1 cuộn điện (24VDC)

Van 5/2, 1 cuộn điện (24VDC)
(2 cái)

(3 cái)

Bên U

Bên D

Số Trạm van

Đế van (5 trạm)

1 cái ( Kiểu M10 mã hàng cụm 5 trạm)
3 cái ( Mã hàng 2 vị trí tác động đôi)
2 cái ( Mã hàng 2 vị trí tác động đôi)

Dấu * biểu thị lắp ráp

Van được đánh số từ trạm 1 từ vị trí D
Bên dưới đế van, nếu van được lắp đặt, sau đó đến các trạm I/O 
sẽ lắp đặt theo thứ tự từ 1 như trong hình.
Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc biệt cho đế van, hãy ghi chú trên 
bản thông số kỹ thuật

Khi cổng trên hỗ hợp cấu hình. Trong trường hợp, hãy thận trọng 
vì cũng có đầu ra trên cổng A và B ở phía đế.
Chỉ định trên bảng trên bảng thông số kỹ thuật đa dạng nếu các 
phích cắm được yêu cầu trên cổng A và B ở phía đế.

Gá trực tiếp
Không có có thanh trượt (Có gá)
Với 3 Trạm

Với 24 Trạm

Thanh trượt dài hơn 
chiều dài của trạm 
van được chỉ định

Nhập số các trạm bên khi nó lớn hơn số lượng các trạm van.
Chỉ có gắn trực tiếp cho kiểu 11 (Cổng dưới).
Xác định L3 bằng cách sử dụng công thức tính toán chiều dài thanh trượt  
(đối với kiểu lắp hỗn hợp SY3000 và SY5000).
Chiều rộng khối đa năng là 19mm cho cả SY5000 và SY7000.
Tham khảo cách cố định đa năng lắp thanh trượt.

Kiểu DIN



Dòng SY5000/7000

Cách đặt hàng Van (Với gá ốc vít)

Van gắn trên đế

Dòng Lựa chọn van Tác động tay

Kiểu cuộn điện

 Điện áp định mức
Kiểu gá vít

Đèn/Bộ khử quá áp và 
thông số kỹ thuật chung

Kiểu tác động

Kiểu đệm 

Kiểu cổng cấp

Van kiểm tra áp suất ngược
(Được thiết kế trong van)

2 vị trí Tác động đơn

Tiêu chuẩn (0.7 Mpa)
Kiểu phản hồi nhanh (0.7 Mpa)

Cơ bản

Vít đầu tròn
Vít đầu lục giác

Vít đầu tròn (Loại chống rơi)
Vít đầu lục giác (Loại chống rơi)

Với Mạch tiết kiệm điện (kiểu hoạt động liên tục)

Loại áp suất cao (1.0 Mpa)

Tác động đôi
Thường đóng ở giữa
Thường xả ở giữa

Cấp ở giữa
Đóng/Đóng

Mở/Mở

Đệm cao su
Đệm kim loại

Cổng cấp trực tiếp
Cổng cấp gián tiếp loại

Không
Được thiết kế

Đóng/Mở

3 vị trí

3 cổng kép, 
4 vị trí

Chỉ có đệm cao su mới tích hợp trên van 
3 cổng kép, 4 vị trí

Chỉ với loại đệm cao su. Đế van được lắp đăt sẵn
nếu van kiểm tra áp suất ngược được yêu cầu cho 
van có đệm kim loại. 
Tuy nhiên, không nên sử dụng loại van tích hợp và 
van lắp đặt trên đế vì nó sẽ làm giảm lưu lượng 
của van.

Chỉ đệm kim loại với áp cho loại áp suất cao

Lựa chọn mạch tiết kiệm điện khi van được cấp 
điện trong thời gian dài.
Lưu ý về thời gian cung cấp năng lượng khi 
lựa chọn mạch tiết kiệm năng lượng. 

Chỉ có 24VDC áp dụng cho dòng truyền tải 
nối tiếp

Ký hiệu Có đèn Bộ khử
quá áp

Thông số kỹ 
thuật chung

Không
phân cực

Chân dương 
chung

Chân âm
 chung

"NIL" Không có tích hợp với cụm đơn vị SI
Chỉ "Z" và "NZ" tích hợp mạch tiết kiệm điện.
Chọn van phù hợp với đầu ra đơn vị SI khi 
thông số kỹ thuật đơn vị SI đã chọn

Dạng nhấn 
không khóa

Dạng nhấn
có khóa

Dạng xoay 
có cần gạt

Dạng trượt khóa

"K" và "H" thân van có kết cấu chống rơi để 
ngăn ốc bít rơi ra khi bảo dưỡng.
Khi đặt hàng mã van lẻ, không có miếng 
đệm van đi kèm.
Vì đệm van được gắn vào đế, hãy đặt riêng 
đệm van khi bảo dưỡng.
"B" và H không thể chọn cho SUP/EXH lắp đặt 
miếng đệm hoặc điều chỉnh giao diện



Siết chặt mô-men để lắp vít

(2 cái)

(2 cái)

(3 cái)

Khi sử dụng kết hợp với  
(với van xả áp suất dự) chiều dài của ốc vít lắp theo 
yêu cầu sẽ khác nhau. Vui lòng liên hệ SMC để biệt chi tiết

Lựa chọn cụm Van Dòng SY3000/5000/7000

Lựa chọn cụm Van
Lắp ráp Bịt Van

Lắp ráp lẻ miếng đệm SUP

Lắp ráp lẻ miếng đệm SUP

Với 2 ốc vít (3 cái. cho SY7000)\
Được sử dụng khi bổ sung van dự kiến hoặc bảo trì. 
Một thiết kế được đặt trên bịt van để ngăn việc gắn 
ốc ví từ trước

Gá ốc vít
2 cái

Gá ốc vít
2 cái

Gá ốc vít
3 cái

Cách đặt hàng Lắp ráp Bịt Van

Cách đặt hàng lắp ráp lẻ miếng đệm SUP/EXH

Dòng

Kiểu Đế

Lựa chọn cho gá đặt

Cho kiểu kết nối Đế Van

Với vít gá dầu tròn

Với vít gá lục giác

Cho kết nối Đế Kim Loại

Đầu nối khí thẳng

Sơ đồ mạch

Đầu nối vuông góc

Van 2 vị trí, 1 tác động

Với một miếng đệm nối, một miếng đệm đế và hai vít lắp (3 chiếc cho 
SY7000)
Khi cùng cùng một đế được sử dụng cho các áp suất khác nhau, 
một cụm đệm SUP riêng lẻ được sử dụng làm cổng cung cấp cho các áp 
suất khác nhau.
* Khi chọn loại đầu nối khí loại L cho đệm lót, hãy sử dụng nó hướng lên  
  trên, vì nó cản trở đường ống cổng A và B trong với đế loại 50 và 10.

Với một miếng đệm nối, một miếng đệm đế và hai vít lắp (3 chiếc cho 
SY7000)
Khi van xả ảnh hưởng đến các trạm khác do cấu hình mạch, cụm đệm này 
được sử dụng cho xả van riêng lẻ.
* Khi chọn loại đầu nối khí loại L cho đệm lót, hãy sử dụng nó hướng lên  
   trên, vì nó cản trở đường ống cổng A và B trong với đế loại 50 và 10.

Van 2 vị trí, 1 tác động

Ốc vít

Đệm cơ bản

Kết nối đệm

Lắp ráp lẻ 
miếng đệm SUP

Biểu đồ mạch
(Gá đặt ví dụ của van

1 tác động 2 vị trí)
Mã hàng ốc vít

(Sửa chữa)

Ốc vít

Đệm cơ bản

Kết nối đệm

Lắp ráp lẻ 
miếng đệm SUP

Biểu đồ mạch
(Gá đặt ví dụ của van

1 tác động 2 vị trí)
Mã hàng ốc vít

(Sửa chữa)

Dòng

Kiểu đệm
Đệm lẻ SUP
Đệm lẻ EXH

Kiểu vuông góc ngắn
Kiểu vuông góc dài

Lắp ráp lẻ miếng đệm SUP/EXH

Kích thước cổng (hệ mét/ đầu nối khí)

Kích thước cổng (hệ inch/ đầu nối khí)

Kích thước cổng (hệ mét/ đầu nối khí)

Kích thước cổng (hệ inch/ đầu nối khí)

Chon loại vuông góc dài cho van 3 vị trí 
sử dụng kiểu 11 và 12 trở xuống. Tuy nhiên, 
loại 11 của dòng SY3000 lắp hỗn hợp 
không thể kết nối đi xuống

Ký hiệu Cổng  P, E

Ký hiệu Cổng  P, E

Ký hiệu Cổng  P, E

Ký hiệu Cổng  P, E

Cảnh báo



Dòng SY3000/5000/7000

Lựa chọn cụm

Với một miếng đệm nối, một miếng đệm đế và hai vít lắp
(3 chiếc cho SY7000)
Nó được sử dụng để cấp không khí cho các van riêng lẻ
*: Không thể lựa chọn vuông góc hướng lên trên trong cổng 
    V và B trong kiểu 10, vì sẽ bị tác động vào cụm đệm van

Lắp ráp van dừng SUP với van xả áp Đổi với loại gạt Khi khóa 
thủ công loại loại tay gạt, 
hãy nhấn tay gạt xuống 
sau đó xoay tay gạt 90° 
theo kim đồng hồi (Đẩy 
sang Khóa)
Xoay tay gạt mà không 
đẩy xuống cho đến khi 
dừng lại có thể làm hỏng 
với vấn đề như rò rỉ khí. 
Để mở khóa thủ công, 
xoay cần gạt ngược chiều 
kim đồng hồ (Khóa sang Đẩy)

Kết nối đệm

Dòng Tác động thủ công

Kiểu 
đẩy có rãnh

Kiểu 
có tay gạt

Cách lắp cụm van dừng SUP với van xả áp suất dư
Cài đặt SUP lắp ráp ốc vít van dừng từ bên lắp ráp của miếng đệm và 
gắn nó vào cụm
Siết chặt vít lắp van dừng SUP vào mô-men được chỉ định
Gắn van và siết chặt các vít theo chỉ định sau khi lắp cụm đệm dừng van 
SUP với van xả xáp suất dư
*: Cài đặt tấm chốt cho cho miếng đệm van  lắp ráp như trong hình nếu có 
    đi tắt.
    Các vít lắp van dừng SUP có thể được siết chặt bằng lục giác mà 
    không cần tháo tấm chốt
*: Khi vuông góc hướng lên trên trong cổng A và B Kiểu cụm 10, chúng sẽ 
    tác động vào đường ống cho các cụm lắp ráp. Do đó, kết hợp các 
    cổng A và B với các loại thẳng hoặc vuông góc hướng xuống dưới
*: Thông số kỹ thuật của sản phẩm này chỉ dùng cho loại tích hợp cổng cấp 
    bên trong van, vì cổng cấp phụ không thể tắt được
*: nếu sản phẩm được trang bị với van 3 vị trí thường đóng giữa, không thể 
    xả áp suất dư, vì vậy hãy sử dụng kết hợp với van 3 cổng, có thể được 
    kết nối với cổng A,B

Kiểm tra lắp ráp miếng đệm đôi với van xả áp dự (Cổng bên thân/ bên dưới)
Với kết nối miếng đệm, một miếng đệm và 2 ốc vít (3 chiếc cho SY7000)
Nó được sử dụng để giữ vị trí trung gian của xylanh trong một thời gian dài.
Sử dụng van 3 trị trí xả ở giữ khi lắp miếng đệm kép kiểm tra áp suất với 
van xẳ áp suất dư
Nó cũng có thể được sử dụng để ngăn ngừa hành trình xylanh bị thay đổi khi 
áp suất dự cung cấp được giải phóng bằng cách sử dụng van đơn/đôi 2 vị trí. 
Phạm vi áp suất hoạt động: 0.1 đến 10 Mpa
*: Khi hướng vuông góc lên trên cổng A và B trong kieur cụm 10, chúng sẽ tác động 
    vào đường ống  cho cụm lắp ráp. Do đó, kết hợp các cổng A va B với loại thẳng 
    và vuông góc xuống dưới

Dòng Mã hàng

Van áp dụng

Dừng ở giữa Chống rơi

Mã hàng của ốc vít (cho bảo dưỡng)

Ốc vít

Đệm van

Đệm kết nối

Rỏ rỉ khí từ đường ống giữa van và xylanh 
hoặc từ các phụ kiện sẽ chặn xylanh lại 
trong 1 thời gian dài. Kiểm tra rò rỉ bằng 
chất tẩy trung tính, như nước rửa chén. 
Ngoài ra, kiểm tra đệm xylanh, piston và 
đầu cần có rò rỉ khí không
Kết hợp với van 3 vị trí thường đóng hoặc 
thường cấp khí ở giữa sẽ không hoạt động
Nếu miếng đệm kiểm tra kép bị hạn chế 
quá nhiều, xylanh có thể không hoạt động 
đúng và có thể không dừng ở giữa
Đặt tải xylanh sao cho áp suất xylanh bằng 
2 lần áp suất cung cấp
Nếu sử dụng miếng đệm kiểm tra kép được 
tích hợp trong tấp phụ.

Đệm cơ bản

Ốc vít van (xem trang 367)

Tấm định vị
Dòng SY3000
SY30M-57-1A (bao gồm 10 cái
Dòng SY5000/7000
SY50m-57-1A (bao gồm 10pcs)
SUP dừng van lắp ốc vít
Siết chặt mô-men xoắn
Dòng SY3000: 0.16 M.m
Dòng SY5000/7000: 0.8 N.m

Lục giác
Kích thước trên danh nghĩa
Dòng SY3000: 1.3
Dòng SY5000/7000:  2

SUP dừng lắp ráp miếng 
đệm van với áp suất dư

Ốc vít

Mã hàng ốc vít
(Sửa chữa)

Siết chặt moo-men xoắn:
Dòng SY3000: 0.16 N.m
Dòng SY5000/7000: 0.8
Đối với ốc vít đầu lục giác ổ cắm
Kích thước trên danh nghĩa
Dòng SY3000: 1.5
Dòng SY5000/7000: 2.5 

Ví dụ
Kiểm tra lắp ráp miếng đệm đôi với van xả áp

Van 3 vị trí xả ở giữa

Sơ đồ mạch
Dừng ở giữa: Khi lắp van 3 vị trí xả ở giữa

Kiểm tra lắp ráp miếng đệm đôi với van xả áp
Van đơn 2 vị trí

Sơ đồ mạch
Chống rơi: khi lắp van đơn 2 vị trí

Thông số kỹ thuật
Áp suất vận hành tối đa

Tần số hoạt động tối đa

Đặc điểm 
tốc độ dòng chảy

Áp suất vận hành tối thiểu 
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng

Siết chặt mô-men để lắp vít
Cảnh báo

Van đơn 2 cổng

Sơ đồ mạch

Cách lắp cụm van dừng SUP
với van xả áp suất dư

(Minh họa lắp van đơn 2 cổng)

Cảnh báo



(Không đóng băng)đến

đến

*1: 3 vị trí đóng ở giữa và áp xuất giữa, van 3 cổng kép 4 
      vị trí chỉ có cho 1 cổng áp suất điều chỉnh
*2: Khối lượng đã bao gồm Miếng đệm và ốc vít.
*3: Biểu thị các giá trị của SY30M-  - -3
*: Luôn đặt áp suất từ cổng 1  (P) trong đế để điều chỉnh 
   giao diện
*: Khi sử dụng kết hợp với  
(với van xả áp suất dư), chiều dài của các ốc vít yêu cầu 
khác nhau . Vui lòng liên hệ SMC để biết thêm chi tiết.

Dòng SY3000/5000/7000Lựa chọn cụm

Lựa Chọn cụm
Bộ điều chỉnh giao diện
Với một miếng đệm nối, một miếng đệm đế và hai vít lắp (3 chiếc cho SY7000)
Được sử dụng khi áp suất cung cấp cho mỗi van trên cùng 1 cụm được thiết lập riêng  (áp suất giảm)

Cách đặt hàng

Dòng

Lựa chọn đo áp suất *1

Thiết bị van*3

Không có đồng hồ áp suất
Đồng hồ áp suất với hiển thị Mpa (cho số trạm lẻ)
Đồng hồ áp suất với hiển thị Mpa (cho số trạm chẵn)
Đồng hồi áp suất với hiển thị Mpa (cho số trạm lẻ)*2

Đồng hồi áp suất với hiển thị PSI (cho số trạm chẵn)*2

Cho đơn, đôi và 4 vị trí
Cho 3 vị trí

Dòng

Lựa chọn đo áp suất

Cổng điều chỉnh

Không có đồng hồ áp suất
Đồng hồ áp suất với màn hình Mpa
Đồng hồi áp suất với màn hình PSI *2

Gá ốc vít

Đệm đế

Đầu nối đệm

(Với đồng hồ áp suất/
cho số trạm lẻ)

(Với đồng hồ áp suất/
cho số trạm chẵn)

(Không có đồng hồ
áp suất)

(Với Đồng hồi áp suất) (Với Đồng hồi áp suất)(Không có đồng hồ
áp suất)

(Không có đồng hồ
áp suất)

*1:Trường hợp dòng SY3000 có đồng hồ áp suất, khi lắp đặt trên cụm, hãy cẩn thận trọng 
     rằng số bộ phận khác nhau với số lẻ.
     Trạm và không có. Các trạm ngăn các dồng hồ đo áp suất tác động lẫn nhau.
     Nếu sử dụng đầu kết nối M10/11/12 (Kiểu lắp đa năng) hoặc ghép hai hoặc 
     nhiều tùy loại đa năng loại miếng đệm cho các trạm gần nhau, bạn chỉ có thể 
     sử dụng kiểu không có đồng hồ áp suất (M1)
*2: Theo luật đo lường, với đồng hồ hiển thị PSI chỉ được bán cho khách hàng ở nước ngoài.
*3: Trong Trường hợp SY3000, hãy thận trọng số bộ phận sẽ phụ thuộc vào vị trí của 
     1 vị trí đơn/đôi và 4 và 3 vị trí do chiều dài khác nhau của van điện từ. 
     Còn nếu bạn đã chọn mô hình có đồng hồ áp suất nếu có ít nhất một mô hình 
     cho 3 vị trí trong cùng 1 cụm hãy sử dụng tất cả các mô hình cho 3 vị trí để ngăn 
     các đồng hồ áp suất tác động với nhau

Mã hàng gá ốc Vít (Để sửa chữa)Cổng 1 (P)
Cổng 4(A) (Kiểu điều khiển P, Cổng A điều chỉnh
Cổng 2(B) (Kiểu điều khiển P, Cổng B điều chỉnh

(2 cái)
(2 cái)
(3 cái)

Thông số kỹ thuật

Mô hình điều chỉnh giao diện
Mô hình van áp dụng *1
Cổng điều chỉnh
Phạm vi cài đăt áp suấṭ
Áp suất vận hành tối đa
Môi chất

Với đồng hồ áp suất
Không có đồng hồ áp suất

Nhiệt độ môi trường và chất lỏng

Trọng lượng*2

Ví dụ

1 (P) Cổng điều chỉnh 4 (A) Cổng điều chỉnh
(P Kiểu điều khiển, A Cổng điều chỉnh)

2 (B) Cổng điều chỉnh
(P Kiểu điều khiển, B Cổng điều chỉnh)

Siết chặt mô-men để lắp vít
Cảnh báo



Dòng SY3000/5000/7000

Lựa chọn cụm

Khối SUP lắp ráp đơn
Mạch của đế kết nối đầu cắm, có sử 
dụng khối SUP đơn cung cấp khí cho 
các van nếu cần một nguồn cấp riêng, 
hoặc nếu không khí bổ sung là cần thiết 
cho lưu lượng không khí bổ sung
Khối SUP lắp ráp đơn chiếm 1 trạm van
Khối chặn được cung cấp (2 miếng). Có 
thể được sử dụng để chặn cả 2 bên của 
số lượng trạm đơn cung cấp nguồn khí 
riêng lẻ (như trong ví dụ)
*: Chỉ định vị trí lắp đặt khối cũng như vị 

trị đường đi SUP sẽ bị chặn trên bẳng 
thông số kỹ thuật. Chặn cần thiết cho 
1 hoặc 2 vị trí cho 1 bộ (2 khối chặn 
SUP được gắn vào SUP để chặn khối 
SUP đơn)

*: Hệ thống dây điện được kết nối với số 
trạm trong cụm khối SUP đơn

*: Khi được sử dụng trong M10/11/12 
(Kiểu đa năng), chọn loại SY50M cho 
SS5Y5 và loại SY70M cho loại 
SS5Y7.

*: Một kết cấu ngăn các ốc vít rơi ra trên 
khối SUP đơn, làm cho các ốc bít khó 
rơi ra hơn

Khối lắp ráp đơn EXH
Mạch của đế kết nối đầu cắm, có sử 
dụng khối EXH đơn xả khí cho từng van 
khi khí thoát ra từ van sẽ ảnh hưởng đến 
các trạm van khác, hoặc nếu không khí 
bổ sung là cần thiết cho lưu lượng 
không khí bổ sung
Khối EXH lắp ráp đơn chiếm 1 trạm van
Khối chặn được cung cấp (4 miếng). Có 
thể được sử dụng để chặn cả 2 bên của 
số lượng trạm bị cô lập cho khí xả riêng 
lẻ (như trong ví dụ)
*: Chỉ định vị trí lắp đặt khối cũng như vị 

trị đường đi EXH sẽ bị chặn trên bẳng 
thông số kỹ thuật. Chặn cần thiết cho 
1 hoặc 2 vị trí cho 1 bộ  (2 khối chặn 
EXH (4 chiếc) được gắn vào EXH để 
chặn khối EXH đơn)

*: Hệ thống dây điện được kết nối với số 
trạm trong cụm khối EXH đơn

*: Khi được sử dụng trong M10/11/12 
(Kiểu đa năng), chọn loại SY50M cho 
SS5Y5 và loại SY70M cho loại 
SS5Y7.

*: Một kết cấu ngăn các ốc vít rơi ra trên 
khối EXH đơn, làm cho các ốc bít khó 
rơi ra hơn

Ốc vít gá

Ốc vít gá

Lắp ráp khối
chặn SUP

Lắp ráp khối 
chặn EXH

Cách đặt hàng khối SUP/EXH lắp ráp đơn
Đầu nối khí 
kiểu thẳng

Dòng

Kiểu khối

Đầu nối khí
kiểu vuông góc

Khối SUP đơn

Vuông góc ngắn (kiểu 12)
Vuông góc dài (Kiểu 11)

Khối EXH đơn

Khối SUP/EXH lắp ráp đơnVí dụ

Ví dụ

Mặt D Mặt U

Mặt D Mặt U

Loại vuông góc dài chỉ dành cho 
SY5000/SY7000

Kích thước cổng (hệ mét/Đầu nối khí)

Kích thước cổng (Inch/Đầu nối khí)

Kích thước cổng (hệ mét/Đầu nối khí)

Kích thước cổng (Inch/Đầu nối khí)

Ký hiệu Cổng P, E

Ký hiệu Cổng P, E

Ký hiệu Cổng P, E

Ký hiệu Cổng P, E

Siết chặt mô-men để lắp vít
Cảnh báo



Van định hướng từ 5 cổng
Dòng SY3000/5000/7000/9000
Đệm cao su

SS5Y3/5-45T/T1 loại Plug-In Terminal Block sẽ ngừng sản xuất từ tháng 12/2019. Do đó, 
chúng tôi khuyên bạn nên xem xét Plug-in connector SY3000 / 5000/7000 kết nối loại hộp 
khối thiết bị đầu cuối cơ sở đa dạng như là một thay thế.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có đặc điểm kỹ thuật hoặc khả năng tương thích gá đặt giữa
hai sản phẩm.

Điện năng tiêu thụ
0.1W*

Với mạch tiết kiệm điện năng

Đặc tính lưu lượng Tuổi thọ dài
Liên lạc với SMC để có thông tin tuổi thọ

Đặc tính lưu lượng



Cổng trên thân

Truyền động vuông góc, 
hướng lên trên
Truyền động ngang

Biểu đồ tốc độ xilanh
Sử dụng như một hướng dẫn để lựa chọn.
Vui lòng xác nhận các điều kiện thực tế với SMC.

Kích thước thân

Kích thước thân

Kích thước thân

Cổng trên thân

Cổng trên thân

Dòng CJ2 Dòng CM2 Dòng CA2,MB Dòng CS1 Cổng trên thân Dòng CJ2 Dòng CM2 Dòng CA2,MB Dòng CS1

Dòng Tốc độ 
trung bình

Dòng CJ2
Áp suất; 0.5 MPa
Tỷ lệ tải: 50%
Hành trình: 60mm

Dòng CM2
Áp suất; 0.5 MPa
Tỷ lệ tải: 50%
Hành trình: 300mm

Dòng MB, CA2
Áp suất; 0.5 MPa
Tỷ lệ tải: 50%
Hành trình: 500mm

Dòng CS1
Áp suất; 0.5 MPa
Tỷ lệ tải: 50%
Hành trình: 1000mm

Dòng Tốc độ 
trung bình

Dòng CJ2
Áp suất; 0.5 MPa
Tỷ lệ tải: 50%
Hành trình: 60mm

Dòng CM2
Áp suất; 0.5 MPa
Tỷ lệ tải: 50%
Hành trình: 300mm

Dòng MB, CA2
Áp suất; 0.5 MPa
Tỷ lệ tải: 50%
Hành trình: 500mm

Dòng CS1
Áp suất; 0.5 MPa
Tỷ lệ tải: 50%
Hành trình: 1000mm

Lắp trên đế

Điều kiện Điều kiện

Điều kiện [Khi sử dụng SGP (Ống thép)] Điều kiện [Khi sử dụng SGP (ống thép)]

Truyền động vuông góc, 
hướng lên trên
Truyền động ngang

Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm
Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm
Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm
Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm

Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm

Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm

Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm
Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm
Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm
Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm

Kích thước ống X Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm

* Xilanh đang mở ra. van tiết lưu là loại điều chỉnh đầu ra, cái mà được lắp trực tiếp trên xilanh và núm điều chỉnh được mở hoàn toàn
* Tốc độ trung bình của xilanh được tính bằng tỏng hành trình chia tổng thời gian đi hết hành trình

Dòng CS1 Cổng trên thân Dòng CS1



Trừ ren M5

Dây dẫn
dài 300 mm

Dây dẫn
dài 600 mm

Có dây dẫn
(Dài 300 mm)

Có dây dẫn
(Dài 300 mm)

Không có
dây dẫn

Không có
dây dẫn

Không có
kết nối

Không có
kết nối

Không có
kết nối

Có kết nối

Không có
cáp kết nối

Có cáp
kết nối

Kết nối M8

Kết nối loại L Kết nối loại M Kiểu

Cổng trên thân/Có thể gắn trên đế
Van định hướng 5 cổng

Loai AC theo tiêu chuẩn CE
Chỉ có kiểu cấp điện DIN

Cách đặt hàng

Dòng

Loại tác động

Thông số cuộn điện

Điện áp định mức

Kích thước cổng A,B

Kiểu ren

Cổng cấp điện

Nút kiểm tra bằng tay

Đèn/Bộ khử quá áp

Gá đặt

Van 5/2, 1 cuộn điện

Van 5/2, 2 cuộn điện

Van 5/3, đóng ở giữa

Van 5/3, xả ở giữa

Van 5/3, cấp áp ở giữa * Thông số kỹ thuật DC của loại D, Y, DO và 
YO chỉ khả dụng với 12 và 24 VDC

* Đối với loại W, chỉ có điện áp DC.
Lưu ý) Các mô hình loại AC tuân thủ CEchỉ có 

thiết bị đầu cuối DIN.

Cơ bản
Với mạch tiết kiệm điện năng

Chỉ áp dụng 24,12 VDC

Mạch tiết kiệm điện năng không 
áp dụng với loại D, DO, Y, YO 
hoặc W

Dạng cổng ren

Dạng có sẵn đầu cắm khí nối nhanh (hệ met)

Dạng có sẵn đầu cắm khí nối nhanh (hệ Inch)

Ký hiệu Kích thước cổng Dòng áp dụng

Ký hiệu Kích thước cổng Dòng áp dụng

Ký hiệu Kích thước cổng Dòng áp dụng

Cổng trên đế điều khiển bên trong
Van chính vật liệu là fluoro rubber 

Lưu ý) Các mô hình loại AC tuân thủ CE
            chỉ có thiết bị đầu cuối DIN.

Không có gá
Với Gá Chân

(Chỉ áp dụng
2 vị trí

1 cuộn điện)

Với Gá hông

SY9000 không có gá

Đầu nối nhanh ống ø4
Đầu nối nhanh ống ø6
Đầu nối nhanh ống ø4
Đầu nối nhanh ống ø6
Đầu nối nhanh ống ø8
Đầu nối nhanh ống ø8
Đầu nối nhanh ống ø10
Đầu nối nhanh ống ø8
Đầu nối nhanh ống ø10
Đầu nối nhanh ống ø12

Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống

Nhấn không khóa Nhấn xoay có khóa Nhấn xoay 
có cần gạt

Cổng cấp điện dạng G,H,L,M,W Cổng cấp điện dạng D,Y
Không đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (ko cực)
Có đèn/bộ khử quá áp (ko cực)

Không đèn/Bộ khử quá áp

Có bộ khử quá áp

Có đèn/Bộ khử quá áp 
(ko cực)

DOZ và YOZ không tồn tại
Điện áp AC ko có tùy chọn "S". 

* Đối với van điện ápAC, không có tùy chọn “S”. Nó đã 
được tích hợp sẵn trong mạch chỉnh lưu.

* Đối với “R” và “U”, chỉ có điện áp DC.
* Mạch tiết kiệm điện chỉ có ở loại "Z"

* Loại LN, MN: có 2 ổ cắm.
* Loại “Y” là đầu cuối DIN tuân theo 

EN-175301-803C (DIN43650C).
* Đầu nối M8 phù hợp với tiêu chuẩn IEC60947-5-2 

cũng có sẵn.

Lưu ý) Khi đặt hàng van điện từ có cổng trên thân riêng, không có gắn vít lắp cho đế van và miếng đệm. 
Đặt hàng chúng riêng biệt, nếu cần thiết.

Dòng SY3000/5000/7000/9000



Loại S, Z Loại R, U Loại R, U

Loại R, ULoại R, U

Loại S, Z

Loại S, ZLoại S, Z

Cổng trên thân Dòng SY3000/5000/7000/9000

Thông số kỹ thuật

Dòng

Lưu chất

Nút kiểm tra bằng tay

Kiểu xả của van điều khiển
Dầu bôi trơn
Phương gá
Chống va đập (m/s) Chú ý)

Vỏ bọc

Tần suất hoạt 
động tối đa (Hz)

Điều khiển chung
Áp suất hoạt động
(MPa)
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (oC)

Dựa trên IEC60529

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

3 vị trí

Khí

-10 đến 50 (Không đóng băng)

Không yêu cầu
Không hạn chế

Chống bụi (dạng cổng DIN và M8: IP65

Van điều khiển xả chung với van chính

Dạng nhấn ko khóa,
nhấn có khóa, xoay có cần gạt

Thông số kỹ thuật cuộn điện

Cổng cấp điện

Chú ý) Khả năng chống va đập: Không xảy ra sự cố khi thử nghiệm theo hướng dọc trục và đúng góc đến 
 van chính và phản ứng ở cả 2 trạng thái có năng lượng và mất năng lượng 
 mỗi lần cho từng điều kiên (Giá trị ở giai đoạn đầu)
                                Chống rung:  Không xảy ra sự cố trong thử nghiệm quét một lần trong khoảng từ 45 đến 
 2000 Hz. Kiểm tra là thực hiện ở cả trạng thái có năng lượng và giảm năng 
 lượng theo hướng dọc trục và tại các góc vuông với van chính và phần ứng. 
 (Giá trị ở giai đoạn đầu)

Điện áp 
cuộn điện (V)
Dao động điện áp cho phép

Điện năng tiêu thụ

Bộ khử quá áp
Đèn báo

Công suất nguồn
(VA) *

Cơ bản
Với mạch tiết 
kiệm năng lượng

±10% điện áp *
0.35 Với đèn báo: 0.4, Kiểu DIN có đèn báo: 0.45

Chỉ với loại có đèn báo *
Khởi động 0.4, duy trì 0.1

Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:

Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:

Điểm chung giữa 110 VAC và 115, giữa 220 VAC và 230VAC.
Đối với 115VAC và 230VAC, điện áp cho phép là -15% đến 5% điện áp định mức.
Kiểu DIN và M8 không có loại với mạch tiết kiệm năng lượng.

Thời gian đáp ứng
Chú ý) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B8419:2010 (Nhiệt độ cuộn dây: 20°C, ở điện áp định mức)

Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)
Loại tác động Không đèn/

Bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)
Loại tác động Không đèn/

Bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp

Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)
Loại tác động Không đèn/

Bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp

Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)
Loại tác động Không đèn/

Bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

12 hoặc ít hơn
10 hoặc ít hơn
15 hoặc ít hơn

15 hoặc ít hơn
13 hoặc hơn
20 hoặc ít hơn

12 hoặc ít hơn
10 hoặc ít hơn
16 hoặc ít hơn

19 hoặc ít hơn
18 hoặc ít hơn
32 hoặc ít hơn

19 hoặc ít hơn
18 hoặc ít hơn
32 hoặc ít hơn

31 hoặc ít hơn
27 hoặc ít hơn
50 hoặc ít hơn

38 hoặc ít hơn
30 hoặc ít hơn
56 hoặc ít hơn

33 hoặc ít hơn
28 hoặc ít hơn
50 hoặc ít hơn

35 hoặc ít hơn
35 hoặc ít hơn
62 hoặc ít hơn

41 hoặc ít hơn
41 hoặc ít hơn
64 hoặc ít hơn

35 hoặc ít hơn
35 hoặc ít hơn
62 hoặc ít hơn

26 hoặc ít hơn
22 hoặc ít hơn
38 hoặc ít hơn

Diode (Varistor là của kiểu DIN và ko phân cực
LED (Dòng AC kiểu DIN là đèn Neon



Cách thay đổi cụm cổng

Van SY5000

Ốc vặn

Cụm cổng M5

Cụm cổng M5

(Loại ren)

Đầu nối

Cổng trên thân Dòng SY3000/5000/7000/9000

Cấu tạo
Dòng SY

Ký hiệu
2 Vị trí, 1 cuộn điện

Ký hiệu
2 vị trí, 2 cuộn điện

2 vị trí, 1 cuộn điện

2 vị trí, 2 cuộn điện

3 Vịt trí, đóng ở giữa/Xả ở giữa/Cấp áp ở giữa
Ký hiệu

3 vị trí, đóng ở giữa

3 vị trí xả ở giữa

3 vị trí, cấp áp ở giữa

(Hình này hiển thị loại đóng ở giữa)

Bộ phận cấu thành

Phần thay thế

Mã gá

Chú ý

Momen xoắn khi siết vít

Tham khảo "Cách đặt 
hàng cho Polot van"

Mô tả

Mô tả Mã hàng

Mô tả Mã hàng

Vật liệu
Nhôm đúc

(SY3000: Kẽm đúc Trắng

Trắng

Trắng
SY9000: Xám

Nhựa

Nhựa
Nhựa

Nhôm, H-NBR

Ghi chú

Thân

Tấm chuyển đổi

Tấm cuối
Piston

Gá F1
Gá F2

SY9000 không có gá

(Có ốc đi kèm)
(Có ốc đi kèm)

Tham khảo "Cách đặt hàng cho Polot van"
Tham khảo "Cách đặt hàng cho Polot van"

Nếu sử dụng loại cổng trên thân, cổng A và B có thể thay thế bằng 
cách thay thế khối cổng lắp ráp trên thân. Khi thay đổi khối này, cần 
vặn vít chính xác để đảm bảo không bị rò rit khí



Loại điều khiển

Cổng trên đế
Van định hướng 5 cổng

Dòng SY3000/5000/7000/9000
CÁCH ĐẶT HÀNG

Dòng

Loại tác động

Nút chỉnh tay

Đèn/bộ khử quá áp

Thông số cuộn điện

Điện áp

Kích thước cổng Kiểu ren

Van 5/2, 1 cuộn điện

Van 5/2, 2 cuộn điện

Van 5/3, đóng ở giữa

Van 5/3, xả ở giữa

Van 5/3, cấp áp ở giữa

Van điều khiển chung
Van điều khiển riêng*

Van điều khiển riêng
không áp dụng với SY3000
kiểu điện DIN

Cơ bản
Có mạch tiết kiệm năng lượng (24, 12VDC Only)

Mạch tiết kiệm năng lượng không áp 
dụng với D,Y, DO YO hoặc W

Một chiều DC

Xoay chiều AC

Dòng DC với kiểu D,Y,DO và YO chỉ áp 
dụng với điện áp 12 và 24VDC
Chỉ áp dụng dòng DC với kiểu W

Ký hiệu Kích thước cổng
Không kèm đế

Dòng áp dụng

Kèm theo đế

Kèm theo đế

Kèm theo đế

Kèm theo đế

Đặt hàng đặc biệt

Chuẩn CE
Dòng xoay chiều AC 

có chuẩn CE chỉ 
áp dụng với 
kiểu DIN

Nhấn không 
khóa

Nhấn xoay 
có khóa

Nhấn xoay 
có cần gạt

Cổng cấp điện dạng G,H,L,M,W Cổng cấp điện dạng D,Y
-Không đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (ko cực)
Có đèn/bộ khử quá áp (ko cực)

Không đèn/Bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (ko cực)
Có đèn/Bộ khử quá áp (Ko cực)

DOZ và YOZ không áp dụng
Với dòng AC không có tùy chọn S. 
Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh ápDòng xoay chiều AC không có tùy chọn "S". 

Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp
Kiểu R và U, điện áp 1 chiều DC ko áp dụng
Mạch tiết kiệm năng lượng ko áp dụng với loại "Z"

Chiều dài 
dây 300mm

Chiều dài 
dây 600mm

Chuẩn 
CE

Không có 
dây

Có cáp
kết nối

Không cáp
kết nối

Không 
cáp kết nối

Có cáp kết nối

Chiều dài 
dây 300mm

Chiều dài 
dây 300mm

Không có 
dây

Có cáp kết nối Không cáp kết nối

Kiểu LN,MN: Có 2 đầu cắm
Dòng SY3000 kiểu điện DIN không thể gá đặt trên đế cơ bản. 
Loại "Y" Kiểu DIN phù hợp EN-175301-803C. 
Note) Đặt hàng van đơn của dòng lắp trên đế, miếng đệm và ốc vít được bao gồm

Van chính fluororubber

Cổng cấp điện

Loai AC theo tiêu chuẩn CE
Chỉ có kiểu cấp điện DIN



đến
đến
đến

đến
đến
đến
đến

Khí

35 hoặc ít hơn41 hoặc ít hơn
41 hoặc ít hơn
64 hoặc ít hơn

35 hoặc ít hơn
62 hoặc ít hơn

Loại Loại

LoạiLoại

Loại S, Z Loại R, U

Lắp trên đế Dòng SY3000/5000/7000/9000

Thông số kỹ thuật

Dòng
Lưu chất

Nút kiểm tra bằng tay
Điều khiển chung
Điều khiển riêng

2 vị trí, 1 cuộn điện, 2 cuộn điện

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

3 vị trí

Kiểu xả của 
van điều khiển
Dầu bôi trơn
Phương gá
Chống va đập (m/s) Chú ý)

Vỏ bọc

Tần suất hoạt 
động tối đa (Hz)

Điều khiển chung
Áp suất hoạt động
(MPa)

Điều khiển riêng
Áp suất hoạt động
(MPa)

Nhiệt độ lưu chất và môi trường (oC)

Áp suất hoạt động

Dựa trên IEC60529

-10 - 50 (Không đóng băng)

Không yêu cầu
Không hạn chế

Chống bụi (dạng cổng DIN và M8: IP65

Van điều khiển xả chung với van chính

Dạng nhấn ko khóa,
nhấn có khóa, xoay có cần gạt

Chú ý) Khả năng chống va đập:  Không xảy ra sự cố khi thử nghiệm theo hướng dọc trục và đúng góc đến 
 van chính và phản ứng ở cả 2 trạng thái có năng lượng và mất năng lượng 
 mỗi lần cho từng điều kiên (Giá trị ở giai đoạn đầu)
                               Chống rung:  Không xảy ra sự cố trong thử nghiệm quét một lần trong khoảng từ 45 đến 
 2000 Hz. Kiểm tra là thực hiện ở cả trạng thái có năng lượng và giảm năng 
 lượng theo hướng dọc trục và tại các góc vuông với van chính và phần ứng. 
 (Giá trị ở giai đoạn đầu)

Thời gian đáp ứng Thông số kỹ thuật cuộn điện
Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, 
JIS B8419:2010 (Nhiệt độ cuộn dây: 
20°C, ở điện áp định mức)

Thời gian đáp ứng 
(Ở áp suất 0.5 MPa)Loại 

tác động Không đèn báo/
Bộ khử quá áp

Có đèn/bộ khử quá áp

Thời gian đáp ứng 
(Ở áp suất 0.5 MPa)Loại 

tác động Không đèn báo/
Bộ khử quá áp

Có đèn/bộ khử quá áp

Thời gian đáp ứng 
(Ở áp suất 0.5 MPa)Loại 

tác động Không đèn báo/
Bộ khử quá áp

Có đèn/bộ khử quá áp

Thời gian đáp ứng 
(Ở áp suất 0.5 MPa)Loại 

tác động Không đèn báo/
Bộ khử quá áp

Có đèn/bộ khử quá áp

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí

Kiểu cấp điện

Dao động điện áp cho phép
Tiêu chuẩn
Với mạch tiết 
kiệm năng lượng

Điện năng 
tiêu thụ *

Công suất 
nguồn (VA)*

Điện áp 
cuộn điện (V)

Bộ khử quá áp
Đèn báo

±10% điện áp *
0.35 Với đèn báo: 0.4, Kiểu DIN có đèn báo: 0.45

Chỉ với loại có đèn báo *
Khởi động 0.4, duy trì 0.1

Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:

Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:
Với loại có đèn báo:

Diode (Varistor là của kiểu DIN và ko phân cực
LED (Dòng AC kiểu DIN là đèn Neon

Điểm chung giữa 110 VAC và 115, giữa 220 VAC và 230VAC
Đối với 115VAC và 230VAC, điện áp cho phép là -15% đến 5% điện áp định mức
Kiểu DIN và M8 không có loại với mạch tiết kiệm năng lượng

12 hoặc ít hơn
10 hoặc ít hơn
15 hoặc ít hơn

15 hoặc ít hơn
13 hoặc ít hơn
20 hoặc ít hơn

12 hoặc ít hơn
10 hoặc ít hơn
16 hoặc ít hơn

19 hoặc ít hơn
18 hoặc ít hơn
32 hoặc ít hơn

31 hoặc ít hơn
27 hoặc ít hơn
50 hoặc ít hơn

35 hoặc ít hơn
35 hoặc ít hơn
62 hoặc ít hơn

26 hoặc ít hơn
22 hoặc ít hơn
38 hoặc ít hơn

38 hoặc ít hơn
30 hoặc ít hơn
56 hoặc ít hơn

33 hoặc ít hơn
28 hoặc ít hơn
50 hoặc ít hơn

19 hoặc ít hơn
18 hoặc ít hơn
32 hoặc ít hơn

LoạiLoại



Cho đế van

Ghi chú

Tiêu chuẩn

Lắp trên đế Dòng SY3000/5000/7000/9000

Cấu tạo
Dòng SY

Ký hiệu
2 Vị trí, 1 cuộn điện

Ký hiệu
2 vị trí, 2 cuộn điện

Ký hiệu
3 vị trí, đóng ở giữa

3 vị trí xả ở giữa

3 vị trí, cấp áp ở giữa

Bộ phận cấu thành

Phần thay thế

Mô tảSTT

STT

Vật liệu
Nhôm đúc

(SY3000: Kẽm đúc Trắng

Trắng

Trắng
SY9000: Xám

Nhựa

Nhựa

Ghi chú

Mô tả Mã hàng

Thân

Tấm chuyển đổi

Tấm cuối
Piston Nhựa

Nhôm, H-NBR

Đế

Vít đầu tròn
Kích thước vít tham khảo

Miếng
đệm

Kiểu ren

Tham khảo cách đặt hàng van điều khiển

Nhôm đúc

Cảnh báo

Xiết chặt vít

2 vị trí, 1 cuộn điện

2 vị trí, 2 cuộn điện

3 Vịt trí, đóng ở giữa/Xả ở giữa/Cấp áp ở giữa

(Hình này hiển thị loại đóng ở giữa)



Loại ren

Dòng SY3000/5000/7000

Van định hướng 5 cổng
Cổng trên thân lắp trên đế
Dạng thanh/ Đi dây riêng

Loại20

Cách đặt hàng đế van Cách đặt hàng cụm đế van (Ví dụ)

Ví dụ Van 5/2 2 cuộn điện (24VDC)
kích thước cổng xilanh (2 cái)

(2 cái)

Bịt trạm thừa đế van

 Đế van (5 Tram)

Van 5/2 1 cuộn điện (24VDC)

(1 cái)

C6: Sẵn đầu nối nhanh ø6 

Số trạm ..3 2 1

Dòng đế van Số trạm
02 trạm

20 trạm
Điều này cũng bao gồm 
số lượng trống của miếng 
bịt trạm thừa

Chuẩn CE

Note)  loại AC có chuẩn AC
 uểik iớv gnụd pá ỉhc           

          điện DIN

* thể hiện cho việc lắp ráp 

(Loại 20, mã hàng đế van 5 trạm)
Miếng bịt trạm thừa đế van
Mã hàng van điện từ 5/2 1 cuộn điện
Mã hàng van điện từ 5/2 2 cuộn điện

Trong trường hợp sắp xếp phức tạp, chỉ định bằng file excel

cái
cái
cái
cái



Xoay chiều AC1 chiều DC

Van chính fluororubber

Loại tác động

Có cáp kết nối
 Không có cáp kết nối

 Không có cáp kết nối

Không có cáp

kết nốiCó cáp kết nối
Có cáp

kết nối

Mã miếng đệmDòng

Note 1) Dòng SY3000 kiểu điện DIN không thể gá đặt trên đế cơ bản. 
Note 2) Cần  chiều dài dây, phải chắc chắn điền vào chỗ trống.
* Kiểu LN,MN: Có 2 đầu cắm
* Loại "Y" Kiểu DIN phù hợp EN-175301-803C. 
* Tham khảo trang 639 cho gá kết nối với cover của L và M Plug 

Lắp trên đế Dòng SY3000/5000/7000 Loại20

Loai AC theo tiêu chuẩn CE
Chỉ có kiểu cấp điện DIN [Tùy chọn]Cách đặt hàng van

Dòng Đặt hàng đặt biệt

Kiểu ren

Chuẩn CE

Đèn/Bộ khử quá áp
Cổng cấp điện dạng G,H,L,M,W

Kiểu cấp điện

Thông số cuộn điện

Điện áp

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí 2 cuộn điện
3 vị trí, đóng ở giữa
3 vị trí, xả ở giữa
3 vị trí, cấp áp  ở giữa

Ngoại trừ M5 Dòng xoay chiều AC 

có chuẩn CE chỉ áp dụng 
với kiểu DIN

Kích thước cổng A,B

Dạng sẵn đầu nối nhanh (Hệ mét)

Dạng sẵn đầu nối nhanh (hệ Inch)

Nhấn không khóa
Nhấn xoay có khóa
Nhấn xoay có cần gạt

Cơ bản
Có mạch tiết kiệm năng lượng

Mạch tiết kiệm năng lượng
không áp dụng với loại D, Y,DO, YO hoặc W

Áp dụng
với dòngKý hiệu Kích thước cổng

Áp dụng
với dòngKý hiệu Kích thước cổng

Áp dụng
với dòngKý hiệu Kích thước cổng

Đầu nối nhanh ống ø4
Đầu nối nhanh ống ø6
Đầu nối nhanh ống ø4
Đầu nối nhanh ống ø6
Đầu nối nhanh ống ø8
Đầu nối nhanh ống ø8
Đầu nối nhanh ống ø10

-Không đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (ko cực)
Có đèn/bộ khử quá áp (ko cực)

Dòng xoay chiều AC không có tùy chọn 
"S". Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp
Kiểu R và U, điện áp 1 chiều DC ko áp dụng
Mạch tiết kiệm năng lượng ko áp dụng 
với loại "Z"

Không đèn/Bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (không cực)
Có đèn/Bộ khử quá áp (không cực)Dòng DC với kiểu D,Y,DO và YO chỉ áp dụng với điện áp

12 và 24VDC
Kiểu W, chỉ áp dụng với điện áp 1 chiều DC
Note) Dòng xoay chiều AC có chuẩn CE chỉ áp dụng với 
kiểu DIN

DOZ và YOZ không áp dụng
Với dòng AC không có tùy chọn S.
Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp

Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống

Khi đặt hàng van điện từ cổng trên thân 
với van đơn, vít cho đế và miếng đệm 
không được đi kèm
Đặt hàng riêng nếu cần thiết

Mã hàng miếng đệm
Vít đầu tròn

Miếng đệm

Bộ miếng đệm bao gồm 10 ốc 
vít và 1 miếng đệm

Chiều dài dây
300mm
Chiều dài dây
600mm Không có dây kết nối

Chiều dài dây
300mm
   Có dây

Không có dây kết nối

Chiều dài dây
300mm
   Có dây

Gá đặt đế

Chuẩn CE



Loại20 Dòng SY3000/5000/7000

Thông số kỹ thuật đế van

Thông số lưu lượng

Áp dụng với van
Loại đế

Khối lượng  đế van 
W (g) n: Trạm

Số trạm van
Vị trí cổng A,B

Kích 
thước 
cổng

Cổng A,B

Cổng P, EA, EB

Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống

C4 (Đầu nối nhanh ống ø4)

C6 (Đầu nối nhanh ống ø6)
C8 (Đầu nối nhanh ống ø8)

C8 (Đầu nối nhanh ống ø8)
C10 (Đầu nối nhanh ống ø10)

Note 1) Đối với đế trên 10 trạm (trên 5 trạm đối với dòng SS5Y7), nguồn khí cấp
             cổng P ở cả 2 bên và cổng xả EA/EB cả 2 bên

Thông số lưu lượng

Đế đơn/ gá B
SUP chung, EXH chung

2 đến 20 trạm

Note) Giá trị này dựa trên đế van 5 trạm và van 2 vị trí vận hành riêng lẻ



2 cái

2 cái

1cái

Loại23

Van điện từ 5 cổng
Cổng trên thân lắp trên đế
Kiểu xếp chồng/ đi dây riêng

Dòng SY9000
Cách đặt hàng đế van lắp ráp (Ví dụ)Cách đặt hàng đế van

Loại 23/ Khả năng điều khiển riêng

Dòng đế van

Số trạm van

Kiểu ren

Tùy chọn

Điều này cũng bao gồm 
số lượng trống của miếng 
bịt trạm thừa

Số trạm
2 trạm

20 trạm

Ví dụ
Kích thước cổng xilanh

Sẵn đầu nối nhanh ø12 

Số tram............3 2 1)

Van 5/2, 2 cuộn điện (24 VDC)

Van 5/2, 1 cuộn điện (24 VDC)

Bịt trạm thừa đế van

đế van (5 trạm)

Dấu * thể hiện cho việc lắp ráp

(Loại 23, mã hàng đế van 5 trạm)
(Miếng bịt trạm thừa đế van)
(Mã hàng van điện từ 5/2 1 cuộn điện)
(Mã hàng van điện từ 5/2 2 cuộn điện)

Đặt mã hàng van và các option khác ở dưới mã đế van.
Trong trường hợp sắp xếp phức tạp, chỉ định bằng file excel riêng.

Ký hiệu

Ký hiệu

Gá đặt
Gá trực tiếp
Gá kiểu DIN (Với DIN ray)
Gá kiểu DIN (Không DIN ray)
Khi đường ray DIN mong muốn dài hơn 
đường ray trạm quy định, yêu cầu chỉ định 
vào dấu *

Chuẩn CE
Dòng AC với 
chuẩn CE chỉ áp 
dụng với kiểu DIN

cái

cái

cái

cái

Chuẩn CE



Chiều dài 
dây 300mm
Chiều dài 
dây 600mm

Có cáp kết nốiCó cáp kết nối

Chiều dài 
dây 300mm

Chiều dài 
dây 300mm

Không có dâyKhông có dây

Có cáp kết nối Không cáp
kết nốiKhông cáp kết nối

Không cáp kết nốiKhông cáp kết nốiKhông cáp kết nối

Loại23Dòng SY9000Cổng trên thân

Note) Dòng AC với chuẩn CE
chỉ áp dụng với kiểu DIN

Fluororubber van chính

Cách đặt hàng van

Dòng

Đặt hàng đặc biệt

Chuẩn CE

Kiểu ren

Kích thước cổng A,B

Cổng renNút kiểm tra bằng tay

Cổng cấp điện dạng G,H,L,M,W
Cổng cấp điện G,H,L,M,W

Loại tác động

Thông số cuộn điện

Điện áp

Kiểu cấp điện

2 vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí, đóng ở giữa
3 vị trí, xả ở giữa
3 vị trí, cấp áp ở giữa

Điều khiển chung

Điều khiển riêng
Trong trường hợp điều khiển 
riêng nó không được 
sử dụng đơn

Có mạch tiết kiệm năng lượng
Chuẩn

Mạch tiết kiệm năng lượng không áp dụng với 
D,Y, DO, YO hoặc W

Dòng AC với 
chuẩn CE 
chỉ áp dụng 
với kiểu DIN

Nhấn không khóa
Nhấn xoay có khóa
Nhấn xoay có cần gạt

Đầu nối nhanh ø8
Đầu nối nhanh ø10
Đầu nối nhanh ø12

Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh

Ký hiệu Kích thước cổng

Ký hiệu Kích thước cổng

Ký hiệu Kích thước cổng

* Dòng xoay chiều AC không có tùy chọn 
  "S". Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp
* Kiểu R và U, điện áp 1 chiều DC không 
  áp dụng
* Mạch tiết kiệm năng lượng ko áp dụng 
  với loại "Z"

Không đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (không cực)
Có đèn/bộ khử quá áp (không cực)

Cổng cấp điện loại D,Y
Không đèn/Bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp
Có đèn/Bộ khử quá áp

DOZ và YOZ không áp dụng
Với dòng AC không có tùy chọn S.
Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp

Dòng DC với kiểu D,Y,DO và YO chỉ áp dụng với điện áp
12 và 24VDC
Kiểu W, chỉ áp dụng với điện áp 1 chiều DC
Note) Dòng xoay chiều AC có chuẩn CE chỉ áp dụng 
với kiểu DIN

Khi đặt hàng van điện từ cổng trên thân 
với van đơn, vít cho đế và miếng đệm 
không được đi kèm. Đặt hàng riêng 
nếu cần thiết

Mã hàng miếng đệm
Vít đầu tròn

Miếng đệm

* Loại LN, MN: Có 2 đầu cắm
* Loại "Y" Kiểu DIN phù hợp EN-175301-803C. 
* Ren M8 phù hợp IEC60947-5-2. 
Note)  Cần  chiều dài dây, phải chắc chắn điền vào chỗ trống, tham khảo trang 638

Bộ miếng đệm bao gồm 
10 ốc vít và 1 miếng đệm

Dòng Mã hàng miếng đệm



Thông số kỹ thuật đế van

Loại23 Dòng SY9000

Áp dụng với van
Loại đế

Kích 

thước 
cổng

Cổng A,B

Số trạm van
Vị trí cổng A,B

Cổng P, EA, EB

2 đến 20 trạm

Kiểu xếp chồng
SUP chung, EXH chung

Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh

Khối lượng đế van 
W (g) n: Trạm

Đối với đế trên 10 trạm, nguồn khí cấp
cổng P ở cả 2 bên và cổng xả EA/EB cả 2 bên

Thông số lưu lượng

Kích thước cổng Thông số lưu lượng

Note) Giá trị này dựa trên đế van 5 tram và van 2 vị trí vận hành riêng lẻ



Loại23Dòng SY9000Cổng trên thân

Trạm

(Cổng van điều khiển riểng)
<Trong trường hợp van điện từ có van điều khiển riêng

(Khoảng cách lỗ gá Ray: 12.5)

Nhấn thủ công
Ốc vít rãnh DIN

<Khi gắn ray DIN>
Monen xoắn: 0.55 đến 0.65 N.m

(C
hi

ều
 d

ài
 d

ây
 

30
0m

m
) Gá

Áp dụng với ống dây O.D

Đầu nối nhanh

Kiểu xả riêng Kiểu cấp riêng

(Đèn/Bộ khử quá áp)

1/4 (Cả 2 phía)
Cổng xả EXH

(Ch
iều

 ca
o k

hi 
sử

 dụ
ng 

DIN
 ra

il)

(Trạm 1)(Trạm n)

(Cổng xả riêng)

Kết nối L Plug Kết nối M Plug DIN (D, Y) Kết nối M8 (WO)

Note) Tham khảo thêm để biết 
          kích thước các loại kết nối

(Chiều dài dây)

Trạm n trạm

O.D cáp áp dụng

(C
hi

ều
 d

ài
 d

ây
)

Note) Trong trường hợp lắp trực tiếp không rãnh DIN, tổng chiều dài đế van là L3

20 trạm



LoạiLoạiLoại

LoạiLoạiLoại

Cổng trên thân, lắp trên đế Dòng SY3000/5000/7000/9000

Tùy chọn đế van

Loại Loại
Miếng bịt trạm Miếng bịt trạm

Miếng đệm van

Vít đầu tròn

Miếng đệm
<Tiêu chuẩn> <Tiêu chuẩn>

Mã hàng miếng bịtDòng

Mã hàng miếng bịtDòng

Mã hàng miếng bịtDòng
Mã hàng miếng bịtDòng

Mã hàng miếng bịtDòng

Lắp ráp cổng cấp riêng Lắp ráp cổng xả riêng Lắp ráp cổng cấp và 
cổng xả riêng

Bộ miếng đệm bao gồm 10 
ốc vít và 1 miếng đệm

Cổng cấp Cổng xả
(Hai mặt)

Cổng xả
(Hai mặt)

Kiểu đế áp dụng

Cổng của miếng đệm SUP không có định hướng. Tuy nhiên, như các sản phẩm 
tuân thủ tiêu chuẩn CE (-Q) phải được gắn theo hướng xác định, không thể thay 
đổi hướng cổng. Đối với các cổng EXH, điều chỉnh ký hiệu “5” ở phía cổng điều 
khiển van. Ngoài ra, hãy đảm bảo kết nối các cổng riêng để bảo vệ phần dây 
dẫn của cổng điều khiển van khỏi thoát nước, v.v.
Miếng đệm SUP và miếng đệm EXH riêng có thể được gắn ở mặt trên hoặc mặt 
dưới. (Hình minh họa trên cho thấy điều kiện khi sản phẩm được vận chuyển ra 
từ nhà máy.)

Mã hàng cổng cấp
+ Cổng xả riêng

Cổng cấp

Cổng điều khiển

Mã hàng miếng đệm Kích thước cổng Mã hàng miếng đệm Kích thước cổng

Cổng cấp của SY3000/5000/7000 có thể 
nằm ở phía dây dẫn hoặc mặt dưới Tuy 
nhiên, với sản phẩm tuân thủ chuẩn CE phải 
được gá theo hướng chỉ định, Không thể 
thay thế
Với SY9000, nó chỉ có thể sử dụng ở mặt 
dưới 

Trong trường hợp  loại 20P và 23P, để bảo 
vệ phần dây xả, đường ống tại cổng EA 
phải sắp xếp sao cho không tiếp xúc trực 
tiếp với đường xả từ van

Chú ý

Cảnh báo

Kiểu ren
Áp dụng Không áp dụng

Lực vặn của vít

Khi lắp ráp van hoặc miếng đệm lên đế hoặc 
sub-plate phải có hướng gắn xác định. Nếu 
gắn sai hướng, thiết bị sẽ xảy ra sự cố. Tham 
khảo kích thước trước khi gắn

(Tấm cuối)



Loại41

Loại42

Van định hướng 5 cổng
Cổng trên thân lắp trên đế
Dạng thanh/ Đi dây riêng

Dòng SY3000/5000/7000

Note) loại AC có chuẩn
AC chỉ áp dụng với 

kiểu điện DIN

Cách đặt hàng cụm đế van (Ví dụ)Cách đặt hàng đế van

Loại 41/ loại nhỏ gọn Ví dụ

Dòng đế van Số trạm Kiểu ren

Dòng đế van Số trạm Kiểu ren

Chuẩn CE

Chuẩn CE

Van 5/2, 1 cuộn điện (24VDC)

Van 5/2, 2 cuộn điện (24VDC)

Bịt trạm thừa đế van
* Điều này cũng bao gồm 
   số lượng trống của miếng 
   bịt trạm thừa

2 trạm

20 trạm

20 trạm

2 trạm

Ngoại trừ ren M5

Chuẩn CEKích thước cổng A,B
Cổng ren

Áp dụng với dòngKý hiệu Kích thước cổng

Áp dụng với dòngKý hiệu Kích thước cổng

Áp dụng với dòngKý hiệu Kích thước cổng Áp dụng với dòngKý hiệu Kích thước cổng

Áp dụng với dòngKý hiệu Kích thước cổng Áp dụng với dòngKý hiệu Kích thước cổng
Đầu nối nhanh (hệ Mét) Đầu nối nhanh (hệ Inch)

Note) loại AC có chuẩn AC
chỉ áp dụng với kiểu điện DIN

Bao gồm số lượng 
miếng bịt trạm thừa
đế van.

Note) loại AC có chuẩn 
AC chỉ áp dụng với kiểu 
điện DIN

Loại 42/ Khả năng điều khiển riêng

Đầu nối nhanh ø4
Đầu nối nhanh ø6
Đầu nối nhanh ø6
Đầu nối nhanh ø8

Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh

Đế van (5 trạm)Kích thước cổng vào xilanh
Sẵn đầu nối nhanh ø6 

Dâu * thể hiện cho việc lắp ráp 

(Loại 41, mã hàng đế van 5 trạm)
   (Mã hàng van điện từ 5/2 2 cuộn điện)
   (Mã hàng van điện từ 5/2 1 cuộn điện)
 (Miếng bịt trạm thừa đế van)

Trong trường hợp sắp xếp phức tạp, chỉ định bằng file excel

Chuẩn CEKích thước cổng A,B

Đầu nối nhanh (hệ Mét) Đầu nối nhanh (hệ Inch)

Đầu nối nhanh ø4
Đầu nối nhanh ø6
Đầu nối nhanh ø6
Đầu nối nhanh ø8
Đầu nối nhanh ø10

Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh
Đầu nối nhanh



Dòng xoay chiều AC 

Cách đặt hàng van

Chiều dài 
dây 300mm

Chiều dài 
dây 300mm

Chiều dài 
dây 300mm

Chiều dài 
dây 600mm

Không có dây Không có dây

Dòng SY3000/5000/7000Lắp trên đế Loại42Loại41

Note) loại AC có chuẩn AC

chỉ áp dụng với kiểu điện DIN

Dòng

Kiểu điều khiển

Thông số cuộn điện

Điện áp

Kiểu cấp điện

Chuẩn CE

Nút kiểm tra bằng tay

Chuẩn CE
Note) Loại AC chuẩn CE
          chỉ áp dụng với kiểu 
          DIN terminal.

Gioăng cao su ở van chính

Nhấn không khóa
Nhấn xoay có khóa
Nhấn xoay có cần gạt

2 Vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí, đóng ở giữa
3 vị trí, xả ở giữa
3 vị trí, cấp áp ở giữa

Điều khiển chung
Điều khiển riêng

Đèn/bộ khử quá áp
Cổng cấp điện G,H,L,M,W

Cổng cấp đinệ loại D,Y

Tiêu chuẩn
Có mạch tiết kiệm năng lượng

* Mạch tiết kiệm năng lượng không 
áp dụng với D,Y, DO, YO hoặc W

Không đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (ko cực)
Có đèn/bộ khử quá áp (ko cực)

* Dòng xoay chiều AC không có tùy chọn "S". 
  Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp
* Kiểu R và U, điện áp 1 chiều DC ko áp dụng
* Mạch tiết kiệm năng lượng ko áp dụng với loại "Z"

Không đèn/Bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (loại không phân cực)
Có đèn/Bộ khử quá áp (Loại không phân cực)

DOZ và YOZ không áp dụng Với dòng AC không có 
tùy chọn S.
Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp

Khi đặt hàng van điện từ cổng trên thân với van đơn, vít 
cho đế và miếng đệm không được đi kèm
Đặt hàng riêng nếu cần thiết

Dòng 1 chiều DC

*Dòng DC với kiểu D,Y,DO và YO chỉ áp 
  dụng với điện áp 12 và 24VDC
* Kiểu W, chỉ áp dụng với điện áp 1 chiều DC
Note) Dòng xoay chiều AC có chuẩn CE 
chỉ áp dụng với kiểu DIN

Không dây kết nối Không dây kết nối
Không dây kết nối

Không dây kết nối

Không dây kết nối
Có dây kết nối

Có dây kết nối
Có dây kết nối

Lắp trên 
đế van

Chuẩn CE

Note 1) Dòng SY3000 kiểu điện DIN không thể gá đặt trên đế cơ bản.
Note 2) Cần  chiều dài dây, phải chắc chắn điền vào chỗ trống.
* Kiểu LN,MN: Có 2 đầu cắm
* Loại "Y" Kiểu DIN phù hợp EN-175301-803C. 
* Kết nối  M8 phù hợp IEC60947-5-2.



Thông số kỹ thuật đế van

Thông số lưu lượng

Loại42Loại41 Dòng SY3000/5000/7000

Áp dụng với van
Loại đế

Vị trí

Kích thước 
cổng A,B

Trọng lượng đế van W (g)
n: Số trạm

Kích 
thước 
cổng

Hướng

Số trạm van
Vị trí 
cổng A,B

Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống

Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống

Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống

Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống

Đầu nối nhanh ống

Đế đơn/ gá B
SUP chung, EXH chung

2 đến 20 trạm
Phụ thuộc van

Bên hông đế van

Note 1)  Đối với đế trên 10 trạm (trên 5 trạm đối với dòng SS5Y7), nguồn khí cấp cổng P ở cả 2 bên 
 và cổng xả EA/EB cả 2 bên.

Thông số lưu lượng

Note) Giá trị này dựa trên đế van 5 trạm và van 2 vị trí vận hành riêng lẻ

Cổng P, EA, EB



2 cái

2 cái

1 cái

cái
cái
cái
cáiThông số kỹ thuật

43Loại

Van điện từ 5 cổng
Cổng trên thân lắp trên đế
Kiểu xếp chồng/ đi dây riêng

Dòng SY9000
Dòng AC với chuẩn CE
chỉ áp dụng với kiểu DIN

Cách đặt hàng đế van Cách đặt hàng đế van lắp ráp (Ví dụ)

Dòng đế van

Số trạm van
Kiểu ren

Cổng P, R

* Điều này cũng bao 
gồm số lượng trống 
của miếng bịt trạm 
thừa

Trạm
2 trạm

20 trạm

Cổng ra
Mặt U
Mặt D

Cả 2 mặt

Số trạm áp dụng

Kiểu gá

Kích thước cổng

Kích thước cổng

Kích thước cổng

Kèm đầu nối nhanh ống ø8

Kèm đầu nối nhanh ống

Trong trường hợp lựa chọn thông 
số hỗn hợp (M), cần biểu thị riêng ở 
bảng thông số đế van.

Kèm đầu nối nhanh ống

Kèm đầu nối nhanh ống ø10

Kèm đầu nối nhanh ống ø12

Hỗn hợp

Hỗn hợp

Chuẩn CE

Gá trực tiếp
2 đến 10 trạm

2 đến 20 trạm

Khi chọn đầu nối 
nhanh cho kích 
thước cổng A,B thì 
ký hiệu lựa chọn 
bỏ trống

Số trạm..........3 2 1)

Gá kiểu DIN (Với DIN ray)
Gá kiểu DIN (Không DIN ray)

Thông số cổng cấp/cổng xả

Kích thước cổng A,B

Chuẩn CE

Cổng ren

Khi đường ray DIN mong muốn dài 
hơn đường ray trạm quy định, yêu 
cầu chỉ định vào dấu *

Đầu nối nhanh (hệ mét)

Đầu nối nhanh (hệ Inch)

Tiêu chuẩn/ xả chung với van chính
Van điều khiển xả riêng
Van điều khiển xả chung/ Có giảm âm
Van điều khiển xả riêng/ Có giảm âm

Dòng AC với chuẩn 
CE chỉ áp dụng 
với kiểu DIN

(Loại 43, mã hàng đế van 5 trạm)
(Miếng bịt trạm thừa đế van)
(Mã hàng van điện từ 5/2 1 cuộn điện)
(Mã hàng van điện từ 5/2 2 cuộn điện)

Dấu * thể hiện cho việc lắp ráp

Trong trường hợp sắp xếp phức tạp, chỉ định bằng file excel

Van 5/2, 2 cuộn điện (24 VDC)

Van 5/2, 1 cuộn điện

Bịt trạm thừa đế van

đế van (5 trạm)

Cổng xilanh 
Với đầu nối nhanh ống

Tùy chọn



Dòng xoay chiều AC 

Dòng SY9000 43Loại

Note) Dòng AC với chuẩn CE
chỉ áp dụng với kiểu DINCách đặt hàng van

Gá trên đế

Dòng

Loại tác động

Chuẩn CE

Đặt hàng đặc biệt

Điều chỉnh thủ công

Chuẩn CE
Dòng AC với chuẩn 
CE chỉ áp dụng với 
kiểu DIN

2 Vị trí, 1 cuộn điện
2 vị trí, 2 cuộn điện
3 vị trí, đóng ở giữa
3 vị trí, xả ở giữa
3 vị trí, cấp áp ở giữa

Điều khiển chung
Điều khiển riêng

Tiêu chuẩn

Loại van điều khiển

Gioăng cao su ở van chính

Nhấn không khóa
Nhấn xoay có khóa
Nhấn xoay có cần gạt

Thông số cuộn điện Đèn/bộ khử quá áp

Điện áp

Cổng cấp điện G,H,L,M,W

Cổng cấp điện loại D,Y

Không đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp
Có đèn/bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (ko cực)
Có đèn/bộ khử quá áp (ko cực)

* Dòng xoay chiều AC không có tùy chọn "S". 
  Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp
* Kiểu R và U, điện áp 1 chiều DC ko áp dụng
* Mạch tiết kiệm năng lượng ko áp dụng với loại "Z"

Có mạch tiết kiệm năng lượng

Mạch tiết kiệm năng lượng 
không áp dụng với D,Y, DO, YO 

hoặc W

Dòng 1 chiều DC

Kiểu cấp điện

Không đèn/Bộ khử quá áp
Có bộ khử quá áp (loại không phân cực)
Có đèn/Bộ khử quá áp (Loại không phân cực)

DOZ và YOZ không áp dụng
Với dòng AC không có tùy chọn S. Nó được tích hợp sẵn 
mạch chỉnh áp

Dây điện
dài 300mm

Chuẩn
CE

Kèm dây điện
(dài 300mm)
Không kèm dây điện
Không kèm cáp kết nối

Kèm dây điện 
(dài 300mm)
Không kèm dây điện
Không kèm cáp kết nối

Kèm cáp kết nối
Không kèm cáp kết nối
Kèm cáp kết nối
Không kèm cáp kết nối

Không kèm cáp
kết nối
Kèm cáp kết nốiDây điện 

dài 600mm

* Kiểu LN,MN: Có 2 đầu cắm
* Loại "Y" Kiểu DIN phù hợp EN-175301-803C.
* Kết nối  M8 phù hợp IEC60947-5-2.

* Dòng DC với kiểu D,Y,DO và YO 

chỉ áp dụng với điện áp12 và 
24VDC

* Kiểu W, chỉ áp dụng với điện áp 
1 chiều DC

Note) Dòng xoay chiều AC có 
chuẩn CE chỉ áp dụng với kiểu 
DIN

Khi đặt hàng van điện từ cổng trên 
thân với van đơn, vít cho đế và 
miếng đệm không được đi kèm



Đế đơn/ gá B
SUP chung, EXH chung

2 đến 20 trạm
Phụ thuộc van

Bên hông đế van

Dòng SY900043Loại

Thông số kỹ thuật đế van

Thông số lưu lượng

Kích thước cổng

Dòng
Áp dụng với van
Loại đế

Vị trí
Hướng

Cổng

Thông số kỹ thuật
của cổng

Số trạm

Kích thước 
cổng A,B

Kích
thước
cổng

Khối lượng đế
W (g), n: trạm

Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống
Đầu nối nhanh ống

Thông số lưu lượng

Đầu nối nhanh ống

Note 1) Đối với đế trên 10 trạm (trên 5 trạm đối với dòng SS5Y7), nguồn khí cấp cổng P ở cả 2 
             bên và cổng xả EA/EB cả 2 bên

Note) Giá trị này dựa trên đế van 5 tram và van 2 vị trí vận hành riêng lẻ



Tùy chọn đế van

LoạiLoạiLoại

LoạiLoạiLoại Dòng SY3000/5000/7000/9000

Miếng bịt trạm
Loại Loại

Miếng bịt trạm
Miếng đệm van

Dòng

Dòng Mã miếng đệm Dòng Mã miếng đệmKích thước cổng Kích thước cổng

Mã hàng miếng bịt

Cổng cấp
Cổng xả

Cổng xả

Cổng cấp

Loại 41, 42 Loại 45

Cổng điều khiển

Dòng Mã hàng miếng đệmDòng Mã hàng miếng bịt

Miếng đệm cổng cấp riêng Miếng đệm cổng xả riêng Miếng đệm cổng cấp/ 
cổng xả riêng

Bộ miếng đệm bao gồm 10 
ốc vít và 1 miếng đệm

Vít đầu tròn

Cổng cấp của SY3000/5000/7000 có thể nằm 
ở phía dây dẫn hoặc mặt dưới. Tuy nhiên, với 
sản phẩm tuân thủ chuẩn CE phải được gá 
theo hướng chỉ định, Không thể thay thế
Với SY9000, nó chỉ có thể sử dụng ở mặt 
dưới 

Khi lắp ráp van hoặc miếng đệm lên đế hoặc 
sub-plate phải có hướng gắn xác định. Nếu 
gắn sai hướng, thiết bị sẽ xảy ra sự cố
Tham khảo kích thước trước khi gắn 

Lưu ý) Cổng của miếng đệm có thể được hướng đến phía điều khiển van hoặc phía end plate. Tuy 
nhiên, vì các sản phẩm tuân thủ chuẩn CE (-Q) phải được gắn theo hướng xác định, hướng 
cổng không thể được thay đổi. Để lắp cổng vào phía điều khiển van, hãy đảm bảo kết nối các 
cổng để bảo vệ phần dây điều khiển van tránh khỏi nước. 

 Miếng đệm cấp và xả riêng có thể được gắn ở mặt trên hoặc mặt dưới.
 (Hình minh họa trên cho thấy điều kiện khi sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy.)

Trong trường hợp  loại 41P,42P và 43P, để 
bảo vệ phần dây xả, đường ống tại cổng EA 
phải sắp xếp sao cho không tiếp xúc trực tiếp 
với đường xả từ van
Với SY9000, nó chỉ có thể sử dụng ở mặt 
dưới 

Lực vặn
của vít Áp dụng

Mã cổng cấp/
cổng xả riêng

Kích thước
cổng

Loại đế áp dụng
Áp dụng Không áp dụng

Cảnh báo

Chú ý Kiểu ren



Đặc biệt lưu ý với chú ý 2
Dòng SY

Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm.
Tham khảo thêm để biết Hướng dẫn an toàn cho van 3/4/5 cổng
Thận trọng khi dùng van điện từ

Cách sử dụng Plug Connector Bộ quá điện áp

Chú ý Chú ý
1. Gắn và tháo các đầu nối

Để gắn đầu nối, giữ cần gạt và bộ phận kết nối giữa các ngón tay 
của bạn và chèn thẳng vào các chân của van điện từ để đòn bẩy 
pawl được đẩy vào rãnh và ổ khóa.
Để tháo đầu nối, hãy tháo pawl khỏi rãnh bằng cách đẩy cần gạt 
xuống bằng ngón tay cái của bạn và kéo nối thẳng ra

Có đèn/Bộ khử quá điện áp

Bộ khử quá điện áp
Loại phân cực

Loại không phân cực
Có bộ khử quá điện áp

Có đèn/bộ khử quá điện áp2. Kết nối uốn của dây dẫn và ổ cắm
Dải 3,2 đến 3,7 mm ở cuối dây dẫn, chèn đầu cuối của các dây lõi 
đồng đều vào các ổ cắm, và sau đó uốn nó bằng một công cụ uốn. 
Khi điều này được thực hiện, hãy chú ý rằng lớp phủ của các dây 
dẫn không đi vào khu vực uốn dây lõi.
(Vui lòng liên hệ với SMC để biết các công cụ uốn chuyên dụng.)

Tiêu thụ điện năng giảm 1/4 bằng cách giảm công suất cần thiết để 
giữ van ở trạng thái năng lượng. (Có hiệu lực thời gian cung cấp 
năng lượng là hơn 62 ms tại 24 VDC.)

3. Gắn và tháo dây dẫn có ổ cắm

Chèn các ổ cắm vào các lỗ vuông của đầu nối (+, - chỉ dẫn) và tiếp 
tục đẩy các ổ cắm cho đến khi họ khóa bằng cách móc vào ghế 
trong đầu nối.
(Khi chúng được đẩy vào, móc của chúng mở ra và chúng tự động 
khóa.) Sau đó xác nhận rằng chúng bị khóa bởi kéo nhẹ trên dây 
dẫn.

Gắn

Với mạch tiết kiệm điện

Nguyên lý hoạt động

Để tháo ổ cắm ra khỏi đầu nối, hãy rút dây dẫn ra Trong khi nhấn 
hook hook socket bằng một cây gậy có đầu mỏng (khoảng 1 mm).
Nếu ổ cắm sẽ được sử dụng lại, đầu tiên hãy kéo móc ra bên ngoài

Tháo

Kết nối loại tiêu chuẩn theo chỉ định  +, -  (Loại không phân cực có thể 
được sử dụng với các kết nối được thực hiện một trong hai cách.)
Vì thông số kỹ thuật điện áp khác với loại cực 24 V và 12 VDC 
làm không có điốt để bảo vệ cực, hãy cẩn thận để không xảy ra lỗi trong
sự phân cực.
Khi đấu dây được thực hiện tại nhà máy, dương (+) có màu đỏ và 
âm (-) là màu đen

Với mạch trên, mức tiêu thụ hiện tại khi giữ là giảm để tiết kiệm năng 
lượng. Vui lòng tham khảo dữ liệu sóng điện dưới đây.

Hãy cẩn thận không đảo ngược
phân cực, vì một diode để ngăn 
chặn dòng điện ngược không 
được cung cấp cho mạch tiết 
kiệm năng lượng

Điện áp áp dụng

Tiêu chuẩn
Với mạch tiết kiệm 
năng lượng



Thận trọng khi dùng sản phẩm 3
Dòng SY

Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm.
Thận trọng khi dùng van điện từ.

Bộ khử quá điện áp

Để nối dây loại cực, kết nối + đến 1 và - đến 3 cho loại W, trong 
khi + đến 4 và - đến 3 đối với Loại WA.
Vì thông số kỹ thuật điện áp khác với loại cực 24 V và 12 VDC 
không có điốt để bảo vệ cực, hãy cẩn thận đừng mắc lỗi ở cực

Mạch không phân cực

Có đèn

Có đèn

Có bộ khử quá áp (DS)

Có đèn/ bộ khử quá áp (DZ)

Kiểu DIN không phân cực

<Điện áp xoay chiều AC>
(Không có tùy chọn nào, vì nó tạo ra điện áp tăng
ngăn chặn bởi một bộ chỉnh lưu.)

Plug-in không phân cực, vì vậy có thể sử dụng cho cả hai đế van 
(SS5Y -45�) và tiêu cực của nó là loại phổ biến (SS5Y -45N�)

Phân cực
Có bộ khử quá điện áp

Có đèn/ Bộ khử quá điện áp

Không phân cực
Có bộ khử quá điện áp

Có đèn/ Bộ khử quá điện áp

Sơ đồ nối dây van điện từ

Loại W Loại WA

Lưu ý) Giảm điện áp của varistor có điện áp dư tương ứng với 
phần tử bảo vệ và điện áp định mức; do đó, bảo vệ phía 
bộ điều khiển khỏi điện áp tăng. Điện áp dư của diode xấp 
xỉ 1 V.

Van loại WA không được nối đất



(Tham khảo) 0.5 mm2, 2-core hoặc 3-core, tương đương JIS C 3306
đếnDây

Thận trọng khi dùng sản phẩm 4
Dòng SY

Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm.
Thận trọng khi dùng van điện từ

Kết nối kiểu Plug có dây

Cách đặt hàng dây

Cách sử dụng loại DIN

Chú ý Chú ý
Tiêu chuẩn chiều dài là 300mm, nhưng chiều dài sau đây có thể áp 

dụng 

Màu dây

Đỏ/ Đen

Xanh

Đỏ

Xám

Cách kết nối
1.  Nới lỏng vít giữ và kéo đầu nối ra khỏi khối van điện từ.
2.  Sau khi tháo vít giữ, lắp một tuốc nơ vít đầu phẳng.., vv vào phần 

 dưới cùng của khối thiết bị đầu cuối và cạy nó mở, tách khối thiết 
 bị đầu cuối và nhà ở.

3.  Nới lỏng các vít đầu cực (vít có rãnh) trên thiết bị đầu cuối chặn, 
 chèn lõi của dây dẫn vào thiết bị đầu cuối theo phương thức kết nối 
 và buộc chặt chúng một cách an toàn với các vít đầu cực.

4.  Bảo vệ dây bằng cách buộc chặt đai ốc

Chú ý

Thay đổi hướng vào

Khi thực hiện kết nối, lưu ý rằng sử dụng khác với kích thước được hỗ 
trợ (ø3,5 đến ø7) dây nặng sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn IP65 (bao 
vây) tiêu chuẩn. Ngoài ra, hãy chắc chắn để thắt chặt các tuyến hạt và
giữ vít trong phạm vi mô-men xoắn quy định

Sau khi tách khối thiết bị đầu cuối và vỏ, đầu vào dây có thể được 

thay đổi bằng cách gắn vỏ theo hướng mong muốn (4 hướng cách 

nhau 90°).
* Khi có đèn, hãy cẩn thận để không làm hỏng đèn với dây dẫn 

  của dây.

Dòng 1 chiều DC

Dòng xoay chiều 100 VAC

Dòng xoay chiều 200VAC

Dòng xoay chiều AC khác

Không có dây dẫn
(Có sẵn đầu cắm)

Cách đặt hàng
Mã hàng chỉ định của van định hướng không 
có đầu nối và cụm đầu nối có nắp bảo vệ 
riêng.

<Ví dụ>: Chiều dài dây 2000mm

Chiều dài dây

Các biện pháp phòng ngừa
Cắm và kéo đầu nối theo chiều dọc mà không nghiêng sang một bên.

Cáp tương thích



Đầu nối kiểu DIN

Trong trường hợp này, số lượng kết nối là không bắt buôc

Thận trọng khi dùng sản phẩm 5
Dòng SY

Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm.
Thận trọng khi dùng van điện từ

Dòng SY300, SY3000
Cách sử dụng kết nối DIN

Lắp đặt kết nối có bảo vệ

Chú ý Chú ý
SMC có thể cung cấp đầu nối loại DIN (kiểu thân cổng, loại tấm 
phụ) cho sê-ri SY300 và SY3000. Điều này không thể được 
được lắp ráp thành một ống dẫn tiêu chuẩn và tấm phụ kể từ DIN 

chiều rộng đầu nối (15,8mm) vượt quá thân van (10 mm). Liên 
hệ với SMC nếu bạn muốn sử dụng với một đế và tấm phụ. Cũng 
xin lưu ý: khung F1 không thể được gắn.
Đầu nối thiết bị đầu cuối DIN không có hoa tiêu bên ngoài được 
chuyển thông số kỹ thuật cho cả van đơn và đế

Lắp ráp kết nối với bảo vệ chống bụi che.

Đầu kết nối có bảo vệ: kích thước

Lưu ý
<Loại D>

Có đèn

Hiệu quả phòng ngừa sự cố ngắn mạch do sự xâm nhập của 
vấn đề nước ngoài vào kết nối.
Cao su cloropren dùng trong điện, cung cấp vượt trội kháng thời 
tiết và cách điện, được sử dụng cho trang bìa vật chất. Tuy 
nhiên, không cho phép tiếp xúc với dầu cắt, vv
Xuất hiện đơn giản và không bị cản trở bằng cách áp dụng dây 
tròn

Cách đặt hàng

Chiều dài dây

Nhập số phần cho một van điện từ kết nối phích cắm mà không có 
kết nối cùng với số phần cho một cụm kết nối với lớp bảo vệ

Cách đặt hàng

Ký hiệu cho kết nối có bảo vệ

Đỏ

Không có đèn

<Loại Y>
Không có đèn

Dải điện áp Ký hiệu điện áp Mã hàng

Có đèn

Sơ đồ mạch có đèn

Dải điện áp

Mạch AC

NL: đèn neon
R: Register

LED: đi ốt phát quang
R: Register

<Ví dụ 1> Chiều dài dây 2000 mm

<Ví dụ 2> Chiều dài dây 300 mm (Tiêu chuẩn)

Mạch DC

Ký hiệu điện áp Mã hàng

Đen

Xám



Hệ thống mạng truyền thông công nghiệp
(Thiết bị đầu ra điều khiển van định hướng 5 cổng)

Van với kiểu kết nối D-Sub và khi được kết nối 
với dòng đế S0700, nó là IP40

* Không tương thích với loại IO-Link

Số lượng điều khiển lên tới 32 cuộn điện
Kết nối dây chung theo chuỗi

Tiết kiệm không gian 
gá đặt

Nhỏ 
gọn

<Giao thức tương thích>

Đặt hàng
Vui lòng liên hệ SMC để rõ hơn về sản phẩm tương ứng

sản phẩm tương thích có thể thêm được vào
Có thể kết nối sử dụng 1 cáp đơn
Sự đa dạng của dự đoán có thể sử dụng làm dữ liệu bảo dưỡng

Lỗi bên trong cụm truyền thông
Lỗi nguồn nuôi cho van

Ngắn mạch đầu ra
Nhiệt độ bên trong van bất thường

Hở mạch đầu ra
Cảm biến đếm tín hiệu ra van bị vượt quá

Nội dung 
dự đoán

Dòng EX260



Hệ thống mạng truyền thông công nghiệp (thiết bị đầu ra điều khiển van định hướng 5 cổng) Dòng EX260

Chiều dài đế van giảm khoảng 53mm Dây điện & 
ống có thể cùng hướng
(Cho loại cổng ở bên)

Khi có không gian 
bị giới hạn 

ở phía trên van

Khoảng

Riêng cụm truyền thông

Loại đang 
hiện hành

Khoảng

Khoảng

Khoảng

Khoảng

Có thể kết nối dây theo chuỗi
Không cần tới giắc chia/Tiết kiệm không gian đi dây

Ngoại trừ IO-Link
không cần tới 
giắc chia Sản phẩm hiện hành (EX250)

Dây kết nối 
dạng chuỗi

Dây kết nối 
dạng chuỗi

Giảm không gian đi dây

Không cần tới điện trở ngoài 
ở cuối trạm
(Chỉ có sẵn cho kiểu kết nối chung M12 PROFIBUS DP, CC-Link)

Công tắc ON/OFF với điện trở đầu cuối 
có thể tích hợp bên trong
Điện trở đầu cuối ở ngoài là không cần thiết

Điện trở ngoài

Điện trở trong

Truyền thông



Hệ thống mạng truyền thông công nghiệp (thiết bị đầu ra điều khiển van định hướng 5 cổng) Dòng EX260

Sự kết hợp đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Số đầu ra

Cực tính 
đầu ra

Dạng kết 
nối cắm

Loại đế 
áp dụng

Dòng JSY Dòng SY Dòng SV Dòng VQC Dòng S0700

Dòng JSY

Dòng SY

Dòng VQC

Ví dụ dạng kết nối đầu cắm

M12 kết nối 
đầu cắm x2
(Đấu dây theo chuỗi)

M12 kết nối 
đầu cắm x1

Kết nối đầu cắm 
dạng D-Sub

(Tương tự đi dây cấp nguồn 
cho van điện từ)

Ứng dụng cho các dòng van
Đặc trưng lưu lượng Số 

cuộn điện 
tối đa

Năng lượng
tiêu thụ

áp dụng
cho cỡ
xylanh

Dòng

(Tiêu chuẩn)

(Tiêu chuẩn)

(Tiêu chuẩn)

(Tiêu chuẩn)

Loại công suất thấp

(Mạch tiết kiệm điện năng)

(Mạch tiết kiệm điện năng)

(Mạch tiết kiệm điện năng)

Cụm kết nối dạng D-sub theo tiêu chuẩn IP40
Không có mã đế cho cụm cài đặt tương thích với IO-Link
IP 40 dành cho JSY1000



Dòng EX260Hệ thống mạng truyền thông công nghiệp (thiết bị đầu ra điều khiển van định hướng 5 cổng)

Tương thích IO-Link

Tích hợp với  sự đa dạng của hệ thống mạng hiện hữu

Có thể sử dụng cáp chung để kết nối, kết quả giảm 
không gian cho việc đi dây

Thiết bị IO-Link có thể dễ dàng được kết nối với đa dạng mạng lưới qua bộ IO-Link chủ, nó hoạt động như 1 bộ giao tiếp trung 
gian giữa IO-Link & các truyền thông khác.
Van định hướng có thể kết nối & giao tiếp với nhau mà không cần tới mạng truyền thông hay PLC

Mạ
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o 
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IO-Link chủ
(Sẵn sàng để bán)

IO-Link chủ
(có bán trên thị trường)

IO-Link chủ
(có bán trên thị trường)

Cổng loại B

Cổng loại A

Cổng loại A

Cổng loại A

Cổng loại B

Cổng loại B

Cổng bộ IO-Link chủ kết nối với thiết bị sử dụng cấu hình 1:1 
Kết nối chân tròn M12
Chiều dài cáp tối đa: 20m
Không yêu cầu cáp đặc biệt
Khi đặt hàng để kết nối cụm SI sử dụng cáp đơn
cần sử dụng bộ IO-Link chủ có cổng lớp B.

Tải 
nguồn

Tải 
nguồn

Tải 
nguồn

Cáp 5 sợi không bảo vệ được sử dụng để kết nối
Dây tín hiệu & dây nguồn điện cấp cho van có 
thể dùng chung cáp

Cụm SI/Các chân kết nối
Chân

số

Chân
số

Chức năng trên IO-Link chủ

Bổ sung thêm 
nguồn +24V

Bổ sung thêm
nguồn 0V

Chức năng

+24V cho cụm điều khiển
+24V cho van định hướng

0 V cho cụm điều khiển
Kết nối IO-Link

0V cho van định hướng

Sự khác biệt giữa cổng loại A & 
Loại B của IO-Link chủ

Đầu chia nhánh Y

Có khả năng kết nối
với đầu chia nhánh chứ Y Kết nối

tới bộ chủ

kết nối 
tới nguồn

Kết nối 
tới cụm SI

Sử dụng khi kết nối 1 IO-Link chủ 
có cổng loại A cái thường sử dụng 
khi kết nối 1 cảm biến IO-Link



Tương thích IO-Link

Nội dung tự dự đoán

Dòng EX260Hệ thống mạng truyền thông công nghiệp (thiết bị đầu ra điều khiển van định hướng 5 cổng)

Chức năng nổi bật tự dự đoán đặc tính
Danh mục dự đoán Kiểu sự cố

Lỗi bên trong cụm SI

Đầu ra ngắn mạch

Đầu ra hở mạch

Lỗi nguồn cấp cho van định hướng
Nhiệt độ bên trong cụm SI 
có dấu hiệu bất thường
cảm biến đếm giá trị đầu ra 
bị quá giới hạn

Lỗi

Lỗi

Lỗi

Cảnh báo

Cảnh báo

Thông báo
Truyền thông

Dữ liệu quá trình

IO-Link chủ
(Có bán trên
thị trường)

Dữ liệu bảo trì

Thời gian thưc của
dự đoán (dữ liệu quá trình)

Bất cứ thông tin gì được phát 
hiện bởi cụm SI trong quá trình 
sử dụng nó như 1 dữ liệu 
chuẩn đoán đầu vào có thể 
được truyền tới PLC & PC 
theo thời gian thực thông 
qua truyền thông chủ.
Có 3 kiểu tín hiệu được truyền 
tới PLC. (Lỗi, Cảnh báo, 
Thông báo)

Yêu cầu căn cứ vào 
dự đoán

Liên quan đến việc dự đoán 
thông tin đầy đủ, thông tin mã 
hóa có thể được truyền tới 
PLC & PC như 1 dữ liệu bảo trì

Được trang bị với chức năng đếm số lần hoạt động của van định hướng

Số lần hoạt động của van được đếm cho mỗi tín hiệu đầu ra của van định hướng

Cài đặt ngưỡng đếm giá trị để sử dụng như 1 hướng dẫn cho việc thay thế theo thực tế hoạt động của xylanh 
được kết nối với van.

1 lần nữa giá trị ngưỡng đạt tới, nó sẽ thông báo vị trí 1 cách tự động

Việc này cho phép quá trình bảo dưỡng định kỳ được thực hiện trước khi bất kỳ sự cố bất ngờ nào của xylanh xảy ra

IO-Link chủ
(Có bán trên thị trường)

Thông báo đã 
vượt ngưỡng

Hiện tại đang là 
10 triệu chu kỳ

Hiện tại đang là 
5 triệu chu kỳ



Hệ thống truyền thông công nghiệp
Dành cho tín hiệu đầu ra

Dòng EX260
Thiết kế nhỏ gọn

Số tín hiệu đầu ra

Phân cực tín hiệu đầu ra

Độ bảo vệ

Điện trở trong

Thiết kế nhỏ gọn để tiết kiệm không gian

Có sẵn loại 32/16 tín hiệu đầu ra
(IO-Link chỉ tương thích với loại 32 tín hiệu đầu ra)

Có sẵn các lựa chọn âm chung (PNP), dương chung (NPN)

Chỉ có loại âm chung (PNP) là tương thích cho Ethernet POWERLINK & IO-Link)
IP67 (Cho loại kết nối D-sub và khi kết nối với đế S0700 thì là IP40)

Công tắc ON/OFF là có thể với điện trở ở bên trong
Chỉ tương thích với kiểu kết nối M12 PROFIBUS DP, CC-Link 

Các loại đế áp dụng

Cách đặt hàng cụm SI

Giao thức truyền thông
Ký hiệu Giao thức Phân cực đầu raSố đầu 

ra
Kiểu

kết nối
Ký hiệu 

đế
Áp dụng 
cho đế Ký hiệu Giao thức Phân cực đầu raSố đầu 

ra
Kiểu

kết nối
Ký hiệu 

đế
Áp dụng 
cho đế

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Dương chung NPN

Âm chung PNP

Âm chung PNP

Tiêu chuẩn IP40 khi dùng loại kết nối D-Sub 

Cách đặt phụ kiện cho đế van có thể tham 
khảo tài liệu trên trang chủ của mỗi loại van

EtherNet/IP chức năng tương thích với máy chủ online



Thông số kỹ thuật

Phiên bản

Tệp cấu hình

100 mA hoặc ít hơn
đến

đến

đến
đến (Không ngưng tụ)

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

điểm
điểm

Tích hợp Tích hợpKhông

Dòng EX260

Thông số kỹ thuật chung của tất cả các cụm SI
Nguồn cấp cho 
phần điều khiển

Chống chịu 
môi trường

Nguồn cấp cho đầu ra

Điện áp nguồn cấp
Dòng điện tiêu thụ
Điện áp nguồn cấp
Tiêu chuẩn chống nước, bụi
Dải nhiệt độ hoạt động
Dải độ ẩm hoạt động
Điện áp phá hủy
Điện trở cách điện

Ốc gá

Tiêu chuẩn
Khối lượng

Phụ kiện

500VAC trong 1 phút giữa đầu đấu điện & vỏ
Từ 10 Mega ôm trở lên (Đo tại 500VDC qua bộ đo mega ôm) giữa đầu đấu điện & vỏ
Tiêu chuẩn CE( EMC chỉ định/RoHS chỉ định), Phù hợp với tiêu chuẩn UL

Đầu bịt
Cho ổ cắm cái M12)

Để phục vụ cho cấp nguồn truyền thông, điện áp nguồn từ 11 đến 25 VDC cho EX260-SDN và từ 18 đến 30 VDC cho EX260-SIL1
IP40 áp dụng cho EX260-SPR5/6/7/8/
Không cấp cho EX260-SPR5/6/7/8

Mã hàng

Áp dụng 
cho 
hệ thống

Vùng hoạt động
(Đầu ra/Đầu vào)

Chức năng áp dụng

Chức năng áp dụng

Chức năng áp dụng

Tốc độ truyền

Thông số kỹ thuật đầu kết nối

Giao thức

Thiết bị bảo vệ

Kiểu đầu ra

Đầu ra
Số đầu ra 

Tải

Tải

Điện áp cấp

Điện áp cấp

Điện áp nguồn cấp

Phiên bản

Tệp cấu hình

Mã hàng

Áp dụng 
cho 
hệ thống

Nơi I/O hoạt động
(Đầu ra/Đầu vào)

Tốc độ truyền
Thông số kỹ thuật đầu kết nối

Giao thức

Thiết bị bảo vệ

Kiểu đầu ra

Đầu ra
Số đầu ra 

Điện áp nguồn cấp

Tệp GSD

Van điện từ 24VDC, 1.5W hoặc bé hơn (SMC)

Tệp EDS Tệp CSP+

1 trạm, trạm I/O điều khiển từ xa 1 trạm, trạm I/O điều khiển từ xa

Tệp XML

(Cực âm)

Van điện từ 24VDC, 1.5W
hoặc bé hơn (SMC)

Van điện từ 24VDC, 1.0W
hoặc bé hơn (SMC) Van điện từ 24VDC, 1.5W hoặc bé hơn (SMC)

(Cực âm) (Cực âm) (Cực âm) (Cực âm)

(Cực âm) (Cực âm) (Cực dương)(Cực dương)(Cực dương)

*1. Lưu ý phiên bản đã thay đổi như tiêu đề
*2. Sử dụng cáp truyền CAT5 trở lên cho PROFINET, PROFIsafe, Ethernet/IP™, and Ethernet POWERLINK.
*3. Tệp cấu hình có thể được tải xuống từ trang web của SMC: https://www.smcworld.com
*4. Lựa chọn dựa vào công tắc cài đặt.

(Cực dương) (Cực dương) (Cực dương) (Cực dương)

(Cực âm)

Tệp GSD Tệp EDS Tệp XXD Tệp IODD

Không yêu cầu



Dòng EX260
Hệ thống mạng truyền thông công nghiệp 

cho thiết bị đầu ra 

Kích thước
Kiểu kết nối truyền thông M12

Đối với PROFIBUS DP
Đối với CC-Link
Đối với EtherNet/IP

Đối với IO-Link

Đối với IO-Link

Đối với Ethernet POWERLINK

Đối với PROFIBUS DP
Đồi với EtherCAT đổi với PROFINET

Đối với DiviceNet

Kiểu kết nối truyền thông D-sub

Kiểu kết nối truyền thông M12



Dòng EX260

Mô tả linh kiện

Đối với PROFIBUS DP
Đối với EtherCAT Đối với PROFINET Đối với EtherNet/IP Đối với Ethernet POWERLINK

Đối với DeviceNet Đối với CC-Link

Vít (nắp)

Nắp

Công tắc cài đặt

Đèn LED báo vị trí

Kết nối đầu ra

Vít (nắp)

Nắp

Công tắc cài đặt
Đèn LED báo vị trí

Kết nối đầu ra

Công tắc cài đặt thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.
Nó có thể được tải xuống thông qua trang web của SMC: https://www.smcworld.com

<Kiểu kết nối>
Kiểu kết nối truyền thông M12

Danh mục

Giao thức truyền thông

Danh mục
Giao thức truyền thông

Danh mục
Giao thức truyền thông

Kết nối truyền thông (M12 ) Bus đầu ngoài

Kết nối truyền thông (M12 ) Bus đầu trong

Cổng nối đất

Cổng nối đất
Kết nối truyền thông D-sub BUS trong /ngoài
Kết nối nguồn

Kết nối nguồn (M12)

5 chân , ổ cắm cái 5 chân , ổ cắm cái 5 chân , ổ cắm cái 4 chân , ổ cắm cái

5 chân ổ cắm đực 5 chân ổ cắm đực 4 chân ổ cắm đực 4 chân , ổ cắm cái

5 chân ổ cắm đực 5 chân ổ cắm đực 5 chân*2, 4*3 chân, ổ cắm đực 4 chân ổ cắm đực

Khuyến cáo sử dụng giắc 
cắm M12 4 chân có mã là 
PCA-1567717
Đối với ẸherCAT, PROFINET,
và Ethernet POWERLINK
Đối với EtherNet/IP

Kiểu giao thức truyền thông D-sub

9 chân , ổ cắm cái
5 chân, ổ cắm đực, mã A (khóa thường)

5 chân, ổ cắm đực, *1 mã A 
(khóa thường)

Đối với IO -Link
<Kết nối>

Truyền thông / 
Kết nối nguồn
Cổng nối đất

Đường truyền thông, đường nguồn điện đơn vị SI và đường 
dây cấp nguồn van điện từ được sử dụng kết nối cùng cáp

Công tắc cài đặt thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.
Nó có thể được tải xuống thông qua trang web của SMC: https://www.smcworld.com



Hệ thống truyền thông
cho đầu ra Dòng EX260

LED hiển thị 

L/A IN: BUS trong

RUN: 

Hoạt động

L/A OUT: BUS Ngoài

L/A1 : BUS trong L ERR: Kết nối lỗi PWR (V): 

Nguồn cấp cho van điện từ
L/A2: BUS Ngoài

L/A1: BUS Trong

BF: Kết nối

L/A2: BUS Ngoài

L/A1: BUS Trong

S/E: Mạng

ST: Cụm SI

COM: Mạng PWR (V): 

Nguồn cấp cho van điện từ

PWR (V): 

Nguồn cấp cho van điện từ

L/A2: BUS Ngoài

SF: Hệ thống lỗi

BF: BUS Lỗi

PWR (V): 

Nguồn cấp cho van điện từ

PWR: 

Nguồn cấp cho phần điều khiển
PWR (V): 

Nguồn cấp cho van điện từ

PWR: 

Nguồn cấp cho phần điều khiển

PWR (V): 

Nguồn cấp cho van điện từ

MS: Cụm SI PWR: Nguồn cấp cho phần 
điều khiển

PWR (V): 
Nguồn cấp cho van điện từ

PWR (V): 
Nguồn cấp cho van điện từ

PWR: 

Nguồn cấp cho phần điều khiển

NS: Mạng

NS: Mạng

MS: Cụm SI

L RUN: Kết nối PWR: 

Nguồn cấp cho phần điều khiển

SF: Chuẩn đoán cụm SI



IP67

Hỗ trợ đầu vào/đầu ra kỹ thuật số, 
đầu vào/đầu analog và IO-Link master

các sản phẩm tương thích với bộ master đã được thêm vào.
2 kiểu (loại cổng A và loại cổng B)
Có thể kết nối tối đa 4 mô-đun
Chức năng chẩn đoán thiết bị
Dữ liệu có thể được truy cập từ PC (công cụ cài đặt)
Chức năng cài đặt thông số thiết bị, lưu / ghi tự động

* Chỉ áp dụng SI unit tương thích EtherNet/IPTM (sản xuất theo đơn đặt hàng) 

<Giao thức tương thích>

Made to order

Vui lòng liên hệ với SMC để biết thông tin chi tiết về các sản phẩm tương thích

Chức năng tự chẩn đoán
Được trang bị một đầu vào / đầu ra mở / 
ngắn chức năng phát hiện mạch và một đầu 
vào / đầu ra chức năng bộ đếm BẬT / TẮT 
tín hiệu.

Chức năng máy chủ web *1

Kiểm tra trạng thái, thông số cài đặt và có 
thể xuất thông qua trình duyệt web.
*1 chỉ EtherNet / IP™

Có nhiều đầu nối khác nhau
Các đầu nối sau có thể được lựa chọn cho thiết 
bị đầu vào / đầu ra: đầu nối M12, M8 đầu nối, 
đầu nối D-sub và loại lò xo các khối thiết bị đầu 
cuối.

Có thể kết nối tối đa 9 thiết bị *1 
Có thể kết nối tối đa 9 thiết bị theo bất kỳ thứ tự nào
*1 Không bao gồm SI

Dòng EX600

Hệ thống Fieldbus
(Đối với đầu vào / Đầu ra)

CAT.E02-24F

RoHS



SI unit
End
plate

p. 

IO units

Bộ kỹ thuật số IO-Link masterAnalog

Có thể 
phân biệt
theo màu sắc

Nguồn

Khác
Cảm biến tiệm cận
Cảm biến đóng 
ngắt qunag điện
Cảm biến giới hạn

  

Van điện từ Khác
Đèn báo
Relay
Buzzer

Để biết thông số kỹ thuật chi tiết của các thiết bị có thể kết nối, hãy tham khảo danh mục của từng 
thiết bị vàchọn thiết bị phù hợp cho ứng dụng của bạn. Nếu có gì chưa rõ, vui lòng liên hệ với SMC

Analog

Bộ kỹ thuật số

2CH2CH

2CH2CH

2CH/2CH/

2CH2CH

IP67

Kết nối M12 (5 điểm)

Kết nối M12 (5 pins)

Kết nối M8 (3 điểm) Kết nối D-sub Thiết bị đầu cuối loại lò xo

88

88

1616 88 1616

1616

1616 đầu vàođầu vàođầu vàođầu vào

đầu vào/đầu vào/

đầu vàođầu vàođầu vàođầu vàođầu vàođầu vào

đầu rađầu ra đầu rađầu ra

đầu rađầu ra
đầu vào/đầu vào/

đầu rađầu ra

đầu rađầu ra1616

IP67 IP67 IP67 IP40 IP40

IP67

IP67

Thiết bị đầu vào Thiết bị khác

Đầu 
vào

Đầu 
ra

Đầu
vào

Đầu
ra

Đầu 
vào/Ra

Đầu
vào/ra

88
88

88
88

Cảm biến 
áp suất

Cảm biến đóng ngắt áp suất

Cảm biến đóng ngăt
lưu lượng

Cảm biến

Cảm biến lưu lượng

Đầu vào

Đầu ra

Bộ điều chỉnh điện khí nén

IO-Link Class BIO-Link Class A

SI

Đầu ra Đầu ra Đầu
vào/ra

Đầu vào

Có thể kết nối được với các thiết bị kỹ thuật số, analog và IO-Link



Kết nối M12 (5 pins)

Master unit
lớp cổng A

Thiết bị đầu vào

Thiết bị đầu Vào/Ra

Thiết bị đầu ra

44
cổng

Kết nối M12 (5 pins)

Master unit
lớp cổng B

44
cổngcổng

Điều chỉnh điện khí nén Điều khiển động cơ bước

Cảm biến hành trình

Cảm biến áp suất

Màn hình cảm biến

IO-Link / Cổng B

Cho khí Cho chất 
lỏng chung

IO-Link / Cổng A

Van SI

Cảm biến lưu lượng

Dòng
Tốc độ dòng chảy (4/2 → 5/3) Số lượng

điện từ tối đa 
Điện năng tiêu thụ

[W]

Kích thước
xy lanhC [dm3/(s·bar)] b

SY3000 1.6 0.19

32 0.35 (Tiêu chuẩn)
0.1 (Với mạch tiết kiệm)

ø50

SY5000 3.6 0.17 ø63

SY7000 5.9 0.20 ø80

JSY1000 0.91 0.48

32

0.2 (Với mạch tiết kiệm) ø40

JSY3000 2.77 0.27 0.4 (Tiêu chuẩn)
0.1 (Với mạch tiết kiệm)

ø50

JSY5000 6.59 0.22 ø80

S0700*2 0.37 0.39 32 0.35 ø25

SV1000*2 1.1 0.35

32 0.6

ø40

SV2000*2 2.4 0.18 ø63

SV3000*2 4.3 0.21 ø80

VQC1000 1.0 0.30

24

0.4 (Tiêu chuẩn)
ø40

VQC2000 3.2 0.30 ø63

VQC4000 7.3 0.38 0.95 (Tiêu chuẩn)
0.4 (Loại công suất thấp)

ø160

VQC5000 17 0.31 ø180

Các van điện từ có thể kết nối

*1  Thiết bị có đầu nối giao tiếp D-sub là IP40
*2   Không có mã đế van cho các thiết bị tương thích IO-Link. (Vui lòng đặt hàng riêng.)
*3  JSY1000 là IP40

IP67

IP40

IP67

IP40

IP67

IP40

IP67

IP40

IP67

IP40

*1, *3

*1

*1

*1

®

®



Field network

Mạng hệ thống thông tin

Bộ điều khiển

Giá trị đo được của cảm biến
Tín hiệu Bật/Mở
Trạng thái tín hiệu
Dữ liệu chuẩn đoán
Thông tin thiết bị
Giá trị tham số

Phần mềm giám sát/cài đặt IO-Link

Trạng thái tín hiệu
Dữ liệu chuẩn đoán
thông tin thiết bị
Giá trị tham số

Giá trị tham số Kiểm soát dữ liệu
Giá trị tham số

Cổng vào

Cơ sở dữ liệu

Thiết bị IO-Link
(Cảm biến)

IO-Link master

PC

Thiết bị IO-Link
(Bộ truyền động)

Giảm nhân công
thiết kế và khởi động

Thời gian khôi phục
tối thiểu

do phát hiện lỗi

Phòng ngừa
và dự đoán

thông qua giám sát
trình trạng

Cài đặt hàng loạt các thông số thiết bị từ cấp trên
Kiểm tra từ xa thông tin thiết bị
Phát hiện và kiểm tra thống nhất từ   xa về kết nối sai / không kết nối của thiết bị

Phát hiện sớm vị trí nơi sự cố đang xảy ra thông qua giao tiếp
Thu thập sớm các thông tin về hiện tượng vấn đề thông qua giao tiếp
Phục hồi sớm trong quá trình thay thế sản phẩm (cài đặt tự động các thông số thiết bị)

Màn hình thay đổi các giá trị đo được của cảm biến trong quá trình BẬT / TẮT tín hiệu
Theo dõi số lượng hoạt động của thiết bị và tự động thông báo khi số lượng 
hoạt động đã bị vượt quá
Giám sát từ xa tình trạng thiết bị và thiết bị thông qua giao tiếp

IO-Link là một công nghệ truyền thông dành cho các cảm biến và thiết bị truyền động mang tiêu 
chuẩn quốc tế, IEC61131-9.

Công nghệ này được sử dụng để gửi / nhận thông tin thiết bị như nhà sản xuất, mã sản phẩm, 
thông số và dữ liệu chẩn đoán, cũng như kiểm soát dữ liệu bao gồm BẬT / TẮT tín hiệu và giá 
trị đo được của cảm biến, bằng cách kết nối IO-Lik và cảm biến trong cấu hình 1:1.

IO-Link cho phép giám sát tình trạng và phát hiện lỗi của cảm biến và thiết bị, và nó có thể góp 
phần giảm nhân công khởi động và thời gian phục hồi cũng như thực hiện bảo trì phòng ngừa 
và dự đoán.



Kết nối giữa IO-Link Master và thiết bị được gọi là 
"cổng". Mỗi cổng có thể chuyển đổi giữa chế độ 
IO-Link cho giao tiếp kỹ thuật số và "Chế độ I/O" cho 
đầu vào/ra.

Có hai phương pháp cung cấp điện: một phương pháp dùng cho cảm biến và phương pháp kia dùng cho bộ truyền động.

Có thể kết nối dây nguồn và dây tín hiệu với một dây cáp
(Dành cho cảm biến)

Cổng lớp A Cổng lớp B

Dây nguồn và dây cáp từ bên ngoài, dây và dây tính hiệu có 
thể được kế nối mới một cáp (Dành cho thiết bị)

IO-Link master

 •  Hoạt động như một cổng giữa giao tiếp IO-Link 
và giao tiếp cấp trên

Thiết bị IO-Link
 •  Một cảm biến / thiết bị truyền động kết nối IO-Link 

trong cấu hình 1:1

IODD file
 •  Một tiệp trong đó các thuộc tính và thông số thiết bị 

được mô tả
 • Đăng ký với công cụ cài đặt
 • Do nhà sản xuất cung cấp thiết bị

Công cụ phần mềm cài đặt IO-Link
 •  Phần mềm để cài đặt và giám sát của máy chủ / 

thiết bị
 • Được cung cấp bởi nhà cung cấp*1

*1   Một công cụ cài đặt tương thích với các thiết bị chính của nhà sản 
xuất là được sử dụng cho dòng EX600 
(IO-Link Device Tool V5 manufactured by TMG Technologie und 
Engineering, Germany)

Cáp truyền thông
 •  Cáp đa năng 4 hoặc 5 dây giống như cáp cảm biến 

hiện có (Cáp không được che chắn)
 • Chiều dài cáp tối đa: 20m

Phần mềm thiết lập IO-Link

IODD IODD IODD file

IO-Link master

Thiết bị IO-Link

Cáp giao tiếp

1

3

2 4
5

24 VDC

GND

C/Q

Chế độ IO-Link (Giao tiếp kỹ thuật số dữ liệu IO-Link)

Tiêu chuẩn I/O (SIO), (Bật/Tắt dữ liệu)

L+

L−

Tham khảo: IO-Link Consortium

1

3

2 45

L+

C/Q

L−

(Tùy chọn)

24 VDC

Dây tính hiệu

0 V

DI/DO 1

3

2 45

L+

C/Q

L−

Dây cáp ngoài 24 V

Dây cáp ngoài 0 V

P24

N24

24 VDC

Dây tính hiệu

0 V

Hệ thống thiết lập IO-Link

Giao diện IO-Link

2 loại giao diện



Cài đặt và giám sát các thiết bị thông qua máy tính, mà không sử dụng PLC.
Xử lý dữ liệu
Thông số thiết bị, thông số bộ master
Thông tin master, thông tin thiết bị
Chuẩn đoán cổng và thiết bị

Màn hình cài đặt Màn hình giám sát

Có thể kết nối tối đa 4 thiết bị IO-Link Master (tổng cổng 16 cổng)
* Khi kết nối EtherNet/IPTM

Bộ kỹ thuật số, bộ analog và IO-link Master có thể được kết hợp và tối đa 9 bộ có thể kết hợp theo thứ tự bất kỳ.

Kết hợp tối đa 9 bộ

Cổng lớp A Cổng lớp B

[Kết nối SI]

IO unit

PCPLC

IO-Link Master Unit

Có thể được kết nối với các thiết bị chính kỹ thuật số, analog và IO-Link

Hỗ trợ cổng lớp A và B

Dữ liệu có thể được truy cập từ máy tính (Công cụ cài đặt).

Để kết nối cảm biến IO-Link
Cảm biến áp suất, cảm biến lưu lượng
cảm biến vị trí xy lanh,
bộ điều áp điện khí nén.v.v

Để kết nối IO-Link
Bộ SI (cho van)

Bộ kỹ thuật số Analog IO-Link master
SI unit

*    Vui lòng liên hệ SMC 
để biết thêm về kết nối SI.



Có thể chẩn đoán trên tổng thể và thiết bị từ thông tin cấp trên
Thông tin chẩn đoán chính (cổng) có thể được lấy thông qua PLC hoặc PC (trình duyệt web)
Thông tin chẩn đoán thiết bị có thể được lấy thông qua PC (công cụ cài đặt)

Việc cài đặt thông số của các thiết bị có thể thực hiện được từ giao tiếp cấp trên.
Có thể cài đặt thông qua PC (công cụ cài đặt)
Cũng có thể sử dụng dữ liệu đầu ra hoặc dữ liệu tin nhắn thông qua PCL *1

*1  Đối với giao tiếp EtherNet/IP™ 

Các mục chuẩn đoán tổng thể
Phát hiện ngắn mạch cổng
Phát hiện thiết bị không được kết nối
Phát hiện thiết bị kết nối sai (kiểm tra lỗi)

Thông báo về cấu hình sai
(dữ liệu đầu vào/ra quá lớn)

Điều kiện của sự kiện chuẩn đoán (port, thiết bị)

Các mục chẩn đoán thiết bị

Kết quả chẩn đoán (hiện tượng sự cố) đã nhận được từ
các thiết bị được hiển thị trong mã sự kiện.

PCPLC

Công cụ
cài đặt

Dữ liệu
đầu vào

Trình duyệt
web

Cấu hình
dữ liệu*1

Thông điệp rõ ràng *1

PCPLC

Dữ liệu đầu ra
giao tiếp cấp trên

Công cụ
cài đặt

Dữ liệu thông điệp
giao tiếp cấp trên

Tự động
lưu thông số

Tự động
lưu thông số

Chức năng chẩn đoán

Chức năng cài đặt thông số thiết bị, tự động lưu/ghi chép

Tự động lưu và ghi bằng cách sử dụng
chức năng lưu trữ dữ liệu
 �  Tự động lưu các thông số thiết bị
 �  Tự động ghi các thiết bị thay thế



Các chức năng khả dụng cho EtherNet/IP™ cổng kép (EX600-SEN3/4)

Loại vòng (DLR)

Luồng dữ liệu khi cáp giao tiếp bị ngắt kết nối

Loại tuyến tính

Dữ liệu bình thường

       *1  Một hoặc nhiều vòng giám sát được yêu cầu

Được thêm: Cấu hình liên kết

EX600-SEN3/4

Functions of EtherNet/IPTM

EX600-SEN3/4 có sẵn liên kết tuyến tính và liên kết vòng, kiểu sao.

Đối với loại vòng , ngay cả khi cáp giao tiếp bị ngắt, giao tiếp EtherNet/IP™ có thể tiếp tục và phần bị ngắt kết nối có thể được phát hiện
bởi vòng giám sát

EtherNet/IPTMEtherNet/IPTM

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

EX600

PLC có vòng 
chức năng giám sát*1

PLC có chức năng
vòng giám sát

PLC có chức năng
vòng giám sát

PLC
Không cần thiết 

chuyển đổi
trung tâm

Chiều dài cáp
có thể được

rút ngắn

Vị trí bị ngắt



Switching hub

EX600 EX600 EX600

EtherNet/IPTM

PLC

10  s
Khoản
0.5 s

Switching hub

Cánh tay robot

Công cụ 1

Công cụ 2 Công cụ 3

Thời gian từ khi BẬT 
nguồn kết nối

Kết nối ví dụ

EX600EX600

EX600

*1   Để sử dụng chức năng QuickConnect™,

PLC có thể sẽ hỗ trợ cho chức năng 
QuickConnect™

Việc thay đổi công cụ, mất khoảng 10s để kết nối EtherNet/IP™ sau khi 
nguồn của thiết bị cài đặt được BẬT.

Chức năng QuickConnect™     có sẵn cho EX600-SEN3/4, giao tiếp 
được kết nối trong khoảng 0.5s.

*1

EX600-SEN3/4 có chức năng tích hợp máy chủ Web-Server, cho phép kiểm tra trạng thái thông số cài đặt, lực đầu 
ra của EX600 sử dụng web-server, chẳng hạn như Internet Explorer.
Khởi động hệ thống và bảo trì có thể thực hiện một cách hiệu quả.

Chức năng QuickConnect™

Chức năng tích hợp máy chủ (Web-server)

Giảm đáng kể
thời gian kết nối
EtherNet/IP™ 

EX600     đến        
có thể truy cập thông 
qua trình duyệt web

• Kiểm tra tình trạng
• Thông số cài đặt
• Lực đầu ra...



Hộp cảm biến
(Có bán trên thị trường)

Áp suất
đầu ra

Áp suất bên ngoài

Cảm biến áp suất
(Dòng PSE)Cảm biến hành trình

Thiết bị truyền động

Bộ điều khiển áp suất
(Điện khí nén dòng ITV)

Cáp có đầu nối D-Sub

Đầu nối D-sub

Bộ phận đầu vào kỹ thuật số

Cụm thiết bị đầu cuối kiểu lò xo

Tín hiệu tương tự đầu vào/ra

Hệ thống Fieldbus EX600

Các thiết bị này có thể kết nối bằng đầu nối D-sub.
Có 3 loại: đầu vào kỹ thuật số, đầu ra, đầu vào/ra. Đơn bị đầu 
ra có thể được kết nối với đế van điện từ, bộ F (đầu nối D-sub).

Van điện từ có thể kết nối bằng dây với đầu nối D-sub

Dòng SY  Dòng S0700  Dòng SJ  Dòng SQ
Dòng SV  Dòng VQC  Dòng VQ  Dòng JSY

*    Vui lòng giới hạn số lượng kết nối: 16 trạm đơn, 8 trạm đôi.
Tham khảo danh mục của từng sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Thiết bị dùng để nhập tín hiệu kỹ thuật số (tín hiệu ON/OFF).
Tín hiệu của cảm biến 2 dây/3 dây gắn trên thiết bị truyền 
động có thể được thu thập để phản hồi một tín hiệu đến PLC. 
Sự kiểm soát tín hiệu của toàn hệ thống có thể được quản lý 
bởi Feildbus.

Các cụm thiết bị đầu cuối tương thích với hệ thống dây riêng lẻ. 
Có 3 loại: đầu vào kỹ thuật số, đầu ra, đầu vào/ra. Dây kết nối 
với hộp cảm biến... có thể được thực hiện dễ dàng chỉ bằng 
cách sử dụng đầu tua-vít.

Các đơn vị dùng để nhập hoặc xuất dữ liệu tín hiệu tương tự
(điện áp/dòng điện). Một đơn vị duy nhất thực hiện cả đầu vào 
và đầu ra, cho phép điều khiển phản hồi nơi nhận tín hiệu tương 
tự từ cảm biến áp suất và được gửi đến bộ điều chỉnh áp suất. 
Không gian lắp đặt được giảm thiểu.

IP40

IP67

IP40

IP67

VVZS3000-21A- -X192 (Ví dụ về cáp không chống nước)



Có thể phát hiện các thiết bị đầu vào ngắn hoặc hở 
mạch như cảm biến đóng ngắt 2 dây và cảm biến 
đóng ngắt 3 dây và các thiết bị đầu ra như van điện 
từ. Vị trí của lỗi có thể được xác định bằng đèn báo và 
hệ thống mạng.

Có thể xác định thời gian bảo trì và xác định các bộ 
phận cần bảo trì bởi bộ đếm tín hiệu  ON/OFF đầu 
vào và đầu ra.
Khi chức năng bộ đếm được bật và một số hoạt động 
liên hệ đạt được, màn hình hiển thị của bộ đếm sẽ 
nhấp nháy màu đỏ.

*Chức năng bộ đếm không được cung cấp với các thiết bị analog.

Bình thườngĐèn xanh ON Ngắn mạchĐèn đỏ ON

Hở mạchĐèn đỏ nhấp nháy

Phát hiện mạch ngắn-hở Chức năng bộ đếm

Sau đây là các ví dụ về chức năng tự chẩn đoán

Chức năng tự chẩn đoán

Một cái kẹp được sử dụng để ngăn các vít rơi ra ngoài.
Các bộ phận có thể được tách ra dễ dàng bằng cách nới lỏng khung. 
Có thể kết nối tối đa 9 bộ phận theo bất kỳ thứ tự nào.
*   Không bao gồm SI

Các thiết bị riêng rẻ có thể được kết nối và tháo gỡ từng cái một



Sử dụng được trong môi trường hàn
Sử dụng băng tần 2,4 GHz ISM
Nhảy tần: Cứ 5 ms / lần

Tín hiệu giao tiếp không dây
Thời gian phản hồi: 5 ms

Từ lúc bật nguồn ON đến khi bắt đầu
giao tiếp:

Tối thiểu 250 ms

Kết nối tốc độ caoChống ồn Giao tiếp phản hồi

Giảm công đi dây, không gian và chi phí Tối đa 1280 inputs/1280 outputs
Giảm rủi ro mất kết nối (Tối đa 128 inputs/128 outputs cho mối module)

Giao thức tương thíchSố điểm I/OKhông cần cáp giao tiếp

Điều khiển

Hàn điểm

Robot
xử lý vật liệu

Điều khiển

Base

*  Cho điều khiển

Remote moduleBase module

Quốc gia / Khu vực hỗ trợ không dây
Không thể sử dụng sản phẩm này ở các quốc gia không hỗ
trợ mạng không dây. Tham khảo SMC để biết chi tiết về các
quốc gia có thể sử dụng sản phẩm.

Quốc gia / Khu vực Tiêu chuẩn

Japan (Japanese radio law)

EU (CE marking/RE Directive)

USA (FCC)

New

RoHS

CAT.E02-28B

EX600-WDòng

Wireless System



kHz MHz GHz

Wireless System

Wireless LAN

RFID

Bluetooth

AC/DC 

thiết bị hàn
Motor driver/

Electromagnetic heater, etc.

10 10 101 1100 100

Truyền thông sử dụng các hình thức truyền sóng vô tuyến khác nhau

Wireless System  EX600-W Dòng

Cung cấp giao tiếp ổn định

Cung cấp giao tiếp an toàn và đáng tin cậy

Điều khiển

Base

PLC

Nguồn
cấp

Tiếng ồn
trong mạch

điện tử

Bị nhiễu
từ các thiết

bị không dây
khác

Sóng phản xạ

Sóng trực tiếp

Sử dụng băng tần 2.4 GHz ISM

Thiết bị
không dây

Site

noise

*    Băng tần vô tuyến ISM (Industrial, Scientific and Medical): Các băng tần vô tuyến dành riêng cho việc sử dụng năng lượng tần
số vô tuyến cho các mục đích công nghiệp, khoa học và y tế.

Có thể giao tiếp trong

bán kính 10 m

Sóng truyền

Tự động khôi phục
giao tiếp liên lạc
Nếu số lần thử lại vượt quá giá trị quy định 
(32 lần), một cờ ngắt kết nối sẽ xuất hiện. 
Hệ thống sẽ vào chế độ đồng bộ hóa lại và 
đồng bộ hóa sẽ được thiết lập. Sau khi hoàn 
tất, các điều kiện hoạt động bình thường sẽ 
được khôi phục, cờ ngắt kết nối sẽ bị hủy và 
điều khiển sẽ tiếp tục.



Thời gian

Tầ
n 

số 5 ms

Thời gian giao tiếp thực tế

Tần số của giao thoa sóng vô tuyến
Nhiễu tần số giao tiếp (ví dụ: Wi-Fi)

Wireless System  EX600-W Dòng

Base

Base
Remote

Unauthorized access/
data falsification

Unauthorized 
wiretapping Removing 

device

Remote 1

Điều khiển 2 Điều khiển 3
Điều khiển 4

Nhảy tần số: Mỗi     ms / lần5

Ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài bằng cách
sử dụng mã hóa dữ liệu.

Bảo mật cao bằng cách sử dụng mã hóa

Giao tiếp điểm-đa điểm
Có thể đăng ký và giao tiếp lên đến 127 module
điều khiển.

Cho Điều khiển W-SS (Cường độ thu sóng vô tuyến (Để giao tiếp từ xa đến điều khiển)) 

Mức công suất nhận được là 3.

Mức công suất nhận được là 2.

Mức công suất nhận được là 1.

Đèn LED đỏ nhấp nháy. Giao tiếp không dây không được kết nối.

OFF Module Base chưa được đăng ký.

<Trạng thái giao tiếp có thể được tải xuống bằng PC>

Nhảy tần số

*   

Ví dụ về màn hình web
PC

*   Nên sử dụng 1 đến 15 đơn vị để hoạt động đồng thời.
*   Có thể lắp đặt nhiều Base trong cùng một khu vực.

Cho Base W-SS (Cường độ thu sóng vô tuyến (Để giao tiếp từ xa đến base)) 

EtherNet/IP™

PROFINET

Đèn LED xanh ON.
Mức công suất nhận được của tất cả
các điều khiển là 3.

Đèn LED xanh nhấp nháy. (1 Hz)
Có điều khiển được kết nối với mức
công suất nhận được 2.

Đèn LED xanh nhấp nháy. (2 Hz)

Đèn LED xanh ON.

Đèn LED xanh nhấp nháy. (1 Hz)

Đèn LED xanh nhấp nháy. (2 Hz)

Có điều khiển được kết nối với mức 
công suất nhận được 1.

Đèn LED đỏ nhấp nháy. Không có điều khiển nào được kết nối.

OFF Module điều khiển chưa được đăng ký.

Có thể theo dõi trạng thái giao tiếp không dây.
<Giám sát trạng thái giao tiếp từ xa>

Kết nối hệ thống không dây có thể được giám sát trong quá trình hoạt
động theo dữ liệu chẩn đoán.

[Dữ liệu chẩn đoán]
*   Khi không thể nhận thông tin giao tiếp từ điều khiển
*   Khi thử lại giao tiếp vượt quá giới hạn trên (32 lần)
[Đơn vị hiển thị]

EtherNet/IP™ Tối đa 127 units
PROFINET Tối đa 31 units

Môi trường không dây ổn định được thiết lập bằng cách sử dụng một 
giao thức ban đầu không bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Ngăn chặn nhiễu từ 
các thiết bị không dây khác.

Công nghệ truyền thông thay đổi nhanh chóng tần số (nhảy tần), để ngăn chặn 
nhiễu từ các thiết bị không dây khác. Khi tần số của Wi-Fi và các thông tin giao 
tiếp không dây khác cạnh tranh hoặc hiện tượng nhiễu sóng vô tuyến, thì các tần 
số khác sẽ được sử dụng để giao tiếp. Để biết chi tiết, hãy tham khảo SMC.

Kết nối hệ thống không dây có thể được giám sát trong quá trình hoạt 
động theo dữ liệu chẩn đoán.
Vị trí lắp đặt có thể được xác định theo mức cường độ của sóng vô 
tuyến nhận được bởi màn hình đơn vị

Mức cường độ sóng vô tuyến thu được bằng 1 nghĩa là mức cường độ yếu. 
Thêm Base để cường độ sóng trở thành mức 3 hoặc 2. Hoặc loại bỏ chướng 
ngại vật giữa Base và điều khiển, hoặc giảm khoảng cách giữa Base và điều 
khiển.

Bằng cách kết nối Base với PC, có thể xem các tệp nhật ký hiển thị số lần thử lại hoặc cường 
độ sóng vô tuyến đã nhận. Các tệp nhật ký được truy cập bằng cách sử dụng trình duyệt web 
để kết nối với máy chủ web tích hợp sẵn. Môi trường không dây và vị trí lắp đặt có thể được 
tối ưu hóa bằng cách kiểm tra số lần thử lại và cường độ sóng vô tuyến nhận được.

Các tệp nhật ký hiển thị số lần thử lại hoặc 
cường độ sóng vô tuyến đã nhận, có thể 
được tải xuống dưới dạng tệp CSV.
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2 units

Base

Wireless system Wired system

Điều khiển 1 Điều khiển 2 Điều khiển 3

Nguồn cấp

Nguồn
cấp

Nguồn
cấp

1 unit1 unit 2 units 3 units …15 units3 units …15 units

Đường dây giao tiếp

Đường dây giao tiếp Đường dây giao tiếp



Kết nối

Dây nguồn cấp

Dây nguồn cấpDây nguồn cấp

   SI unit

SI unitWireless unit

Hệ thống hiện tại (có dây)Wireless System

Số lượng thiết bị giao tiếp
Dây giao tiếp Yêu cầu

đầu nối giao tiếp 

Wireless system
Base: 1 unit

Điều khiển: 15 units
1 line

(Đầu nối ở một đầu) — 1 place

Hiện tại (Có dây) SI unit: 15 units 1 line
(Đầu nối ở một đầu)

14 lines
(Đầu nối ở cả hai đầu) 29 places

*  Tối đa I/O của module Base/điều
khiển được giới hạn ở 128 điểm.

Khả năng hoán đổi kết nối giữa các dòng EX600 SI Unit được duy trì.
Có thể thay thế hệ thống không dây và có dây.

Có thể giảm chi phí vật liệu đi dây và giờ làm việc lắp đặt.

Interchangeability maintained

Đường dây giao tiếp

PLCPLC

PC + Phần mềm cài đặt

Đọc/ghi
NFC

NFC
giao tiếp không tiếp xúc
(NFC: Near Field Communication)

Tệp cấu hình

Có thể cài đặt bằng phần mềm đọc / ghi và cài đặt NFC.
(Một số mục có thể được cài đặt ngay cả khi không có nguồn điện.)
 Ghi địa chỉ IP vào base
 Cài đặt các điểm I/O cho hệ thống và thiết bị
 Ghép nối base và điều khiển
 Giám sát I/O

SI unit: So sánh khi 15
units được kết nối

Documents/Download

Instruction Manuals

Fieldbus System
Serial Transmission System

EtherNet/IP™ Compatibleor
PROFINET Compatible

I/O Configurator for NFC

Từ SMC website

Configuration File

Dây nguồn cấp
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 Giảm thiểu rủi ro mất kết nối
 Đường kính cáp giao tiếp/ống 

nhỏ hơn.

Ứng dụng ví dụ

Dây nguồn cấp

Dây nguồn cấpDây giao tiếp

Chặn sóng vô tuyến

Thay đổi công cụ

Bàn xoay

 Không cần thiết cáp truyền thông cho các bộ phận chuyển động.
 Giảm thiểu rủi ro ngắt kết nối
 Thời gian thiết lập giao tiếp ngắn hơn (thời gian khởi động)

*    Sóng vô tuyến không được chặn bởi các vật dẫn điện gần đó
như vỏ bọc hoặc vỏ kim loại.

Wired system



Module điều khiển No. 1 Module điều khiển No. 3
Module điều khiển No. 2

Van điện từVan điện từ
EX600 I/O unit

EX600

I/O unit

Kết hợp ví dụ  Kết hợp ví dụKết hợp ví dụ

Wireless Network

Fieldbus

PLC

Wireless System  EX600-W Dòng

Có thể cài đặt / giám sát /
ghép nối ban đầu.

Công cụ cài đặtt / giám sát

EX600 I/O unit
Base module

Số điểm I/O:
Tối đa 1280 inputs

1280 outputs

Ví dụ về hệ thống

Tham khảo Web Catalog.

Sản phẩm khác
Cảm biến áp suất, cảm biến lưu lượng, cảm biến tự động và các cảm biến khác
(cảm biến tiệm cận, cảm biến quang điện, cảm biến hành trình, v.v.)

Các thiết bị truyền động

Các loại van điện từ áp dụng

SY Series SV Series S0700 SeriesIP67 IP67 IP67IP40
®

VQC Series

PC



Van điện từ 5 cổng
Dòng VFR2000/3000/4000/5000/6000

Các dòng van khác nhau

Va
n 

tr
ên

 đ
ế

[Lựa chọn]

[Lựa chọn]

* 2 vị trí, 1 tác động

Dòng

2 vị trí, một tác động

2 vị trí, 2 tác động
(Tiêu chuẩn)

(Tiêu chuẩn Semi)
3 vị trí

đóng giữa

3 vị trí
xả giữa

3 vị trí
cấp giữa

Độ dẫn điện* Kiểu
dẫn động Điện áp Cổng cấp điện

Với đèn / 
Bộ triệt xung cao áp

Với đèn / 
Bộ triệt xung cao áp

Với bộ triệt xung cao áp

Kiểu dây cắm bên trong
Dạng ống dẫn (FZ)

 Kiểu dây cắm bên ngoài
Grommet terminal (EZ)
Dạng ống dẫn (TZ)
Dạng cổng DIN (DZ, YZ)
Dạng giắc cắm L (LZ)
Dạng giắc cắm M (MZ)

Kiểu dây cắm bên trong
Dạng ống dẫn (FZ)

 Kiểu dây cắm bên ngoài
(VFR3 10/4 10)
Dạng cổng DIN (DZ)
Grommet terminal (EZ)
Dạng ống dẫn (TZ)

Với đèn / 
Bộ triệt xung cao áp

Kiểu dây cắm bên trong
Dạng ống dẫn (FZ)

 Kiểu dây cắm bên ngoài
Dạng cổng DIN (DZ)
Grommet terminal (EZ)

Kiểu dây cắm bên ngoài
Kiểu dây liền (GS)

Với bộ triệt xung cao áp

Kiểu dây dẫn bên ngoài
(VFR3 40/4 40)
Dạng dây liền (GS)

Bộ triệt xung điện được thiết kế
ở giữa dây dẫn với kiểu grommet

bộ triệt xung điện được thiết kế 
ở giữa dây dẫn với kiểu grommet

Dạng 
ống dẫn (F)

Dạng dây liền (G)

Dạng 
ống dẫn (T)

Dạng 
giắc cắm L

Dạng 
ống dẫn (F)

Dạng 
ống dẫn (F)

Dây liền (G)

Dạng 
ống dẫn (T)

Dạng 
cổng DIN (D, Y)

Dạng 
cổng DIN (D)

Dạng nhấn 
không khóa

Dạng nhấn 
không khóa

Dạng nhấn 
có khóa
B

(Dụng cụ cần thiết)

Dạng nhấn 
có khóa
C

(Đòn bẩy)

Dạng 
giắc cắm M

Dạng
cổng DIN (D)

Dạng cổng 
DIN (D, Y)

Với bộ triệt xung cao áp Nút kiểm tra
bằng tay

Kiểu dây cắm bên trong
Kiểu dây cắm bên ngoài

Kiểu dây cắm bên trong
Kiểu dây cắm bên ngoài

Kiểu dây cắm bên trong
Kiểu dây cắm bên ngoài

Kiểu dây cắm bên trong
Kiểu dây cắm bên ngoài

Kiểu dây cắm bên trong
Kiểu dây cắm bên ngoài

Dây cắm bên trong

Dây cắm bên trong

Dây cắm bên trong

Dây dẫn bên ngoài

Dây dẫn bên ngoài

Gioăng Cao Su



Van điện từ 5 cổng sử dụng gioăng cao su,
Loại cắm dây bên trong / Cắm dây bên ngoài

Dòng VFR2000

Thông số kỹ thuật

Lưu ý) Chỉ áp dụng cho cổng DIN và kết nối 
 kiểu giắc cắm.
 Để biết chi tiết, hãy tham khảo cách 
 thức đặt hàng

Note 1) Trong trường hợp bôi trơn, sử dụng dầu bôi trơn Class 1 (ISO VG32) Note 3) Ở điện áp định mức
Note 2) Khả năng chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi nó được thử nghiệm với máy thử theo hướng dọc trụcvà ở góc bên 

phải của van chính và phần ứng trong cả hai năng lượng và trạng thái mất năng lượng mỗi một 
lần cho mỗi điều kiện. (Giá trị ở giai đoạn đầu)

                Khả năng chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm một lần quét giữa 45 và 2000 Hz.Thực hiện kiểm tra  ở 
cả trạng thái năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trục và tại các góc bên phải của 
van chính và phần ứng. (Giá trị ở giai đoạn đầu)

Lưu ý : áp suất hoạt động : 0 đến 0.9 Mpa
             Áp suất điều khiển : 2 vị trí 1 tác động / 3 vị trí 0.2 đến 0.9 Mpa
             2 vị trí 2 tác động 0.1 đến 0.9 Mpa 

Note 1) [ ]: Biểu thị vị trí thông thường.
Note 2) Tần suất hoạt động tối thiểu là 1 lần trong 30 ngày.
Note 3) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010 (0,5 MPa, Nhiệt độ cuộn dây: 20°C, tại điện áp định mức, không có bộ triệt điện áp tăng áp
Note 4) For

Dây cắm bên trong

Dây cắm bên ngoài

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t v
a

n
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ 
th

uậ
t đ

iệ
n

Lưu chất
Áp suất
hoạt động
Nhiệt độ lưu chất và môi trường 
Dầu bôi trơn
Nút kiểm tra van bằng tay
Hướng gá
Va đập/ Chống rung
Vỏ bọc 
Điện áp định mức
Dao động điện áp cho phép

Công suất biểu kiến (AC) (3) Đầu vào
Giữ

Cổng cấp điện

Năng lương tiêu thụ (DC) (3)

2 vị trí 1 tác động / 3 vị trí
2 vị trí 2 tác động

–10 đến 50° C (Không đóng băng.)
Không yêu cầu (1)

Dạng nhấn không khóa
Không hạn chế
300/50 m/s2 (2)

Chống bụi
100, 200 VAC (50/60 Hz), 24 VDC

–15 đến –10% của điện áp định mức 
5.6 VA/50 Hz, 5.0 VA/60 Hz

3.4 VA (2.1 W)/50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/60 Hz
1.8 W (2.04 W: Với đèn/bộ bảo vệ quá áp)

Kiểu dây cắm bên trong

Dây cắm
bên ngoài

Ống dẫn
Dây liền, Grommet terminal,
Ống dẫn, Cổng DIN, Giắc cắm L, 
Giắc cắm M

Ký hiệu
2 vị trí 3 vị trí

Đóng giữa1 tác động

Xả giữa

Cấp giữa

2 tác động

Lựa chọn thông số kỹ thuật

Ký hiệu

Kiểu điều khiển

Nút vận hành bằng tay

Điện áp định mức

Thông số kỹ thuật cổng
Lựa chọn

Điều khiển ngoài Note)

Dạng nhấn không khóa A (Extended), Dạng nhấn có khóa B (Dụng cụ cần thiết),
Dang nhấn có khóa C (Lever)

110 to 120, 220, 240 VAC 50/60 Hz
12 VDC

Cổng ở dưới
Với đèn/bộ bảo vệ quá áp

Kiểu tác động

1 tác động

2 tác động

Đóng giữa

Xả giữa

Cấp giữa

Dây cắm
bên trong

Dây cắm
bên ngoài

Kích
thước
 cổng

Rc

Ký hiệu Đặc điểm tốc độ dòng chảy  (1) (2)
Tần số 

hoạt động 
tối đa
(Hz)

(3)
Thời gian
phản ứng

(ms)

20 hoặc ít hơn

20 hoặc ít hơn

30 hoặc ít hơn

30 hoặc ít hơn

30 hoặc ít hơn

(4)
Trọng
lượng
(kg)

2 
vị 

trí
3 

vị 
trí



Tùy chọn

không dây kết nối

Không

Van điện từ 5 cổng sử dụng gioăng cao su,
Loại cắm dây bên trong / Cắm dây bên ngoài Dòng VFR2000

Lưu ý : D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, 
 FZ có cổng cấp điện và đèn/

bộ bảo vệ quá ápCách đặt hàng
Cổng cấp điện

Ký hiệu
Kiểu điều khiển

Điện áp định mức

Lựa chọn
Dây cắm bên trong

Chuẩn CE

Có đèn/bộ bảo vệ quá áp

Cổng cấp bên cạnh
Cổng cấp bên dưới

Bán tiêu chuẩn

Đường ống ( cổng P, A, B) Kiểu ren

Dây cắm bên trong

Dây cắm bên ngoài

2 vị trí 1 tác động

2 vị trí 2 tác động

3 vị trí, đóng giữa

3 vị trí, xả giữa

3 vị trí, cấp giữa

Điều khiển trong
Điều khiển ngoài

Điều khiển ngoài có trên kiểu tấm sub

Với các dải điện áp mức khác nhau, vui 
lòng liên hệ SMC
Giắc cắm L, Giắc căm M điện áp cao nhất 
là 220VAC

Cách đặt hàng, lắp ráp van điều khiển

Nút kiểm tra bằng tay

Cổng cấp điện, đèn/ Bộ bảo vệ quá ápĐiện áp định mức

Chuẩn CE

Chuẩn CE

Nút kiểm tra van định hướng bằng tay

Lựa chọn

Cổng cấp điện

Chuẩn CE

Dạng nhấn không khóa
Dạng nhấn không khóa (mở rộng)

Dạng nhấn có khóa (sử dụng công cụ)
Dạng nhấn có khóa (sử dụng lẫy gạt)

Chuẩn CE

Chuẩn CE

Chuẩn 
CE

Chuẩn CE

Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ,Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ có cổng cấp 
 điện và đèn/bộ triệt xung điện cao áp

Dạng nhấn 
không khóa

None
Có đèn/bộ bảo vệ quá áp

Có bộ bảo vệ quá áp

* Bán tiêu chuẩn

Dạng dây liền

Dạng giắc cắm L Dạng giắc cắm M

Dạng ống dẫn Dạng cổng DIN
Dạng cổng DIN

Dạng nhấn 
không khóa
(Mở rộng)

Dạng nhấn
có khóa
(dụng cụ cần thiết)

Cổng cấp điện và đèn/bộ bảo 
vệ quá áp chỉ áp dụng cho kiểu 
D/DZ/DO/DOZ/Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ

có khóa
(đòn bẩy)

* Đèn báo không khả dụng cho loại 
grommet.

 Bộ bảo vệ quá áp chỉ có sẵn cho 
loại grommet

Ký hiệu
Ký hiệu Cổng cấp điện

Dạng ống dẫn

Dạng giắc cắm L

Dạng giắc cắm M

Dạng giắc cắm L
(Không dây kết nối)

(Không dây
kết nối)

(Không dây
kết nối)

Có dây
kết nối

Có dây
kết nối

Dạng giắc cắm M
(Không dây kết nối)

Đèn 
chỉ thị 

Đèn 
chỉ thị Bộ triệt xung

cao áp

Bộ triệt xung
cao áp

Kiểu thân

Chuẩn 
CEKiểu thân

Dây cắm
bên ngoài

Dây cắm bên trong

Dây cắm
bên ngoài

Cổng cấp điện

Dây cắm bên trong

Dây liền

Cổng DIN

Cổng DIN

Với các dải điện áp mức khác 
nhau, vui lòng liên hệ SMC
Giắc cắm L, Giắc căm M điện 
áp cao nhất là 220VAC



Cổng A, B
đến

đến

đến

Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

Mặt U Mặt U

Mặt D
Mặt D

Dòng VFR2000

Thông số kỹ thuật của đế van
Thông số kỹ thuật của đế van

Cách đặt hàng cụm đế van

Dây cắm trong: Với khối cầu đấu

Thông số cổng Kích thước cổng Số trạm Áp dụng cho loại vanMã đế

Dây nằm ở bên trong

Dây nằm ở bên ngoài

Loại dây cắm ở trong với khối cầu đấu (6 trạm, 1 tấm che)

Dấu * thể hiện cần lắp ráp. Thêm dâu * vào đằng trước mã van

Loại dây cắm ngoài

Đi dây

Khối cầu đấu
Nhiều đầu kết nối
Kết nối D-Sub
Dây liền van
Dây liền dạng cầu đấu
Ống dẫn
Cổng DIN
Kết nối dạng cắm chữ L
Kết nối dạng cắm chữ M

Cổng ở bên và cổng ở dưới không 
thể chọn cùng nhau.

(Mã đế van)
(Mã van 2 vị trí 1 tác động)
(Mã van 2 vị trí 2 tác động)
(Mã bịt đế van)

(Mã đế van)
(Mã van 2 vị trí 1 tác động)
(Mã van 2 vị trí 2 tác động)
(Mã xả riêng)

Sắp xếp van được đếm từ mặt D
Khi đặt hàng cần đánh số thứ tự trạm số 1 tính từ mặt D
Khi nhập mã hàng phức tạp cần nhập thông tin vào bảng thông số kỹ thuật của đế van

Sắp xếp van được đếm từ mặt D
Khi đặt hàng cần đánh số thứ tự trạm số 1 tính từ mặt D
Khi nhập mã hàng phức tạp cần nhập thông tin vào bảng thông số kỹ thuật của đế van

Khi nối dây cho van qua cổng ở 
mặt trên của đế, thì dây nguồn có 
thể được nối ở mặt bên dưới

Bọc chung 1 tấm

Đầu bọc riêng
Lỗ đi dây

Ghi chú: Cổng P hoặc cổng EA/EB của ký hiệu "3" đến "8" 
 có thể chia riêng cổng với khối đế. Tuy nhiên nếu 
 sử dụng khối cấp khí riêng hoặc khối xả riêng cho 
 cổng riêng ký hiệu  là "1"

Kiểu nối dây

Bảo vệ kết nối
với cổng kết nối

Đế van
cho dòng VFR2000

Theo chuẩn CE

Theo chuẩn CE

Kiểu ren

Kiểu ren

Kích thước cổng 

Kích thước cổng 

*2, *3

Bảo vệ riêng

1 tấm chung

Đường dẫn

Đường dẫn

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu

Thông số
cổng

Thông số
cổng

Bên cạnh
Mặt đáyChungChung

Chung

Chung

Riêng

Riêng

Riêng

Đầu cắm
khí ø6

Đầu cắm
khí ø8

Đầu cắm
khí ø6

Đầu cắm
khí ø8

Riêng

ChungChung

Chung

Chung

Riêng

Riêng

Riêng Riêng

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

* Bán tiêu chuẩn
*1 Khi sử dụng đường dẫn riêng các cổng P, EA, EB sẽ ở mặt đáy
*2 Với cổng ở mặt đáy cổng A,B chủ có ren 1/8
*3 Ký hiệu "1" chỉ áp dụng cho đầu cắm nhanh (C6, C8)

* Bán tiêu chuẩn
* Khi sử dụng đường dẫn riêng các cổng P, EA, EB sẽ ở mặt đáy.
* Với cổng ở mặt đáy cổng A,B chủ có ren 1/8
* Ký hiệu "1" chỉ áp dụng cho đầu cắm nhanh (C6, C8)

Kiểu cắm dây bên trong: qua nhiều đầu nối 
Kết nối  nguồn với van
Kết nối nhanh cho phép dễ  
dàng cài đặt Dòng đế van

Loại dây cắm bên trong
với nhiều đầu kết nối

Hướng gá đặt
Vỏ bảo vệ

Số trạm

Số trạm

Mặt D
Mặt U

1 tấm bảo vệ

2 trạm

2 trạm

15 trạm

8 trạm
* Tối đa 8 trạm

Mặt U

Mặt D

Đa kết nối

Ghi chú: Cổng P hoặc cổng EA/EB của ký hiệu "3" đến "8" có 
thể chia riêng cổng với khối đế. Tuy nhiên nếu sử 
dụng khối cấp khí riêng hoặc khối xả riêng cho cổng 
riêng ký hiệu là "1"

Ký hiệu *2, *3

Theo chuẩn CE

Theo chuẩn CE

[Tùy chọn]

Bên cạnh/đáy



Van định hướng 5 cổng điều khiển qua van trung gian,
gioăng cao su, dây cắm bên trong/dây cắm bên ngoài Dòng VFR2000

Lưu ý : Điện cấp vào & đèn báo,
 bộ triệt xung cao áp chỉ dành cho:
  D/DZ/DO.DOZ,... [Lựa chọn]

Dây cắm bên trong: Kết nối dạng D-Sub 

Loại dây cắm ngoài: Dây liền, dây liền cầu đấu, Cầu đấu conduit, đầu đấu DIN

Dải hoán đổi rộng (Kết nối D-Sub
(25P) theo chuẩn MIL)

Kết nối nhanh cho phép dễ  dàng 
cài đặt

Dòng đế van VFR2000

Dòng đế VFR2000

Loại dây cắm trong
theo kết nối D-Sub

Hướng gá

Tấm bảo vệ

Ký hiệu

Kiểu ren

Kích thước cổng

Theo chuẩn CE

Theo chuẩn CE

Dây cắm ngoài
Ký hiệu 

Kích thước cổng Số trạm

Số trạm

Mặt D
Mặt U

Mặt D
Kết nối D-Sub

Mặt U

1 tấm bảo vệ

Ký
hiệu

Ký hiệu
Chung

Chung

Riêng

Riêng
2 trạm

8 trạm
* Tối đa 8 trạm

Điện cấp vào & đèn 
báo, bộ triệt xung 
cao áp chỉ dành cho: 
F, FZ,...

Điện cấp vào & đèn báo, 
bộ triệt xung cao áp chỉ 
dành cho: D/DZ/DO/DOZ,
Y/YZ/YO,YOZ

Đầu cắm 
nhanh ø6

Đầu cắm 
nhanh ø8

Lẫn lộn* Bán tiêu chuẩn.
* Khi sử dụng đường dẫn riêng các cổng P, EA, EB sẽ ở mặt đáy
* Với cổng ở mặt đáy cổng A,B chủ có ren 1/8.
* Ký hiệu "1" chỉ áp dụng cho đầu cắm nhanh (C6, C8).

* Bán tiêu chuẩn.
* Khi sử dụng đường dẫn riêng các cổng P, EA, EB sẽ ở mặt đáy.

* Với cổng ở mặt đáy cổng A,B chủ có ren 1/8.
* Ký hiệu "1" chỉ áp dụng cho đầu cắm nhanh (C6, C8)

Ghi chú: Cổng P hoặc cổng EA/EB của ký hiệu "3" đến "8" có thể chia riêng cổng với khối  đế.
               Tuy nhiên nếu sử dụng khối cấp khí riêng hoặc khối xả riêng cho cổng riêng ký hiệu là "1".

Ghi chú: Cổng P hoặc cổng EA/EB của ký hiệu "3" đến "8" có thể chia riêng cổng với khối  đế.
               Tuy nhiên nếu sử dụng khối cấp khí riêng hoặc khối xả riêng cho cổng riêng ký hiệu là "1"

Đi dây cho tất cả các van

2 trạm

15 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu

Dường dẫn *1 Thông số
cổng

Đầu cắm
nhanh ø6

Đầu cắm
nhanh ø8

Lẫn lộn

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Chung

Chung

Riêng

Riêng

Chung

Chung

Riêng

Riêng

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Bên cạnh
Mặt đáy

Chung

Chung

Riêng

Riêng

Đường dẫn Thông số
cổng

Theo chuẩn CE
Kiểu ren

Theo chuẩn CE



Dòng VFR3000

Thông số kỹ thuật đế van

Cổng A, B

Thông số kỹ thuật đế van
Loại cổng ra trên đế

Dây cắm bên trong Với cổng nối dây trong đế

Bên cạnh/đáy

Thông số cổng van Kích thước cổng Số trạm Loại van có thể lắp

Kết nối qua chân cắm
Kết nối qua giắc cắm D-Sub
Dây liền có đầu bọc
Nối qua cổng DIN
Dây liền
Dây liền có đầu bọc
Ống dẫn
Cổng DIN

Dây cắm bên ngoài

Dây cắm bên ngoài

Đấu nối điện

Nếu giảm âm được lắp vào cổng 
EA/EB sử dụng loại AN403-04

Đặt hàng lắp ráp đế van

Kiểu kết nối: với cổng kết nối trong đế van

Loại cắm dây bên trong đế: 6 trạm Dây cắm bên ngoài: 6 trạm

VV5FR3-01T-061-02 (-Q) ..................1 cụm (mã đế van)
* VFR3100-5FZ (-Q) ..........................3 cụm(2 vị trí 1 tác động)
* VFR3200-5FZ (-Q) ..........................2 cụm (2 vị trí 2 tác động)
* VVFS3000-10A ...............................1 cụm (trống)

 Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D.
Khi đặt hàng,cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D.
Khi việc ghi nhận mã van trở lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật 
của đế van.

VV5FR3-10-061-03 (-Q) ....................1 cụm (mã đế van)
* VFR3110-5D (-Q) ............................5 cụm (2 vị trí 1 tác động)
* VFR3410-5D (-Q) ............................1 cụm (van 3 vị trí xả giữa)
* VVFS3000-R-03-2 ...........................1 cụm (cổng xả riêng biệt)

 Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D.
Khi đặt hàng,cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D.
Khi việc ghi nhận mã van trở lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật 
của đế van.

Khi nối dây cho van qua cổng ở 
mặt trên của đế, thì dây nguồn có 
thể được nối ở mặt bên dưới

Kết nối nguồn với van

Kết nối nhanh cho phép dễ dàng 
cài đặt

Mã đế van VFR3000

Mã đế van VFR3000

Kết nối với cổng kết
 nối trong đế

Kiểu kết nối
qua chân cắm

Hướng đặt
chân cắm

Số trạm

Ký hiệu

Ký hiệu
Kích thước cổng

Kích thước cổng

Chuẩn CE

Kiểu ren

Kiểu ren

Số trạm
2 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu

Thông
dụng

Thông
dụng

Thông
dụng

Thông
dụng

Bên cạnh
Mặt đáy*

Bên cạnh
Mặt đáy*

Đường dẫn

Đường dẫn

Thông số 
cổng

Thông số 
cổng

10 trạm * Chuẩn Semi

* Chuẩn Semi

Chuẩn CE

Chuẩn CE

Chuẩn CE

Đầu nối nhanh 
ống ø8

Đầu nối nhanh 
ống ø10

Đầu nối nhanh 
ống ø8

Đầu nối nhanh 
ống ø10

* Ren 1/4,3/8 với cổng mặt đáy.
* Cổng C8,C10 kiểu ren chỉ là Rc.

* Ren 1/4,3/8 với cổng mặt đáy.
* Cổng C8,C10 kiểu ren chỉ là Rc.

Mặt D

Mặt D

Chân cắm

Đường dẫn dây nối

Mặt U

Mặt U

Cổng nối dây
(bên trong)

Kết nối qua chân cắm 

2 trạm
Ký hiệu

Ký hiệu

8 trạm

* Tối đa 8 trạm

Hướng D
Hướng U

[Tùy chọn]



ChungChung

ChungChung

ChungChung

Thông số kỹ thuật đế van Dòng VFR3000

 Chú ý: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ 

có cổng cấp điện và đèn/bộ bảo vệ 
quá áp

Kiểu kết nối bên trong: Cắm dây qua D-sub 

Kiểu dây cắm bên ngoài: Grommet terminal, qua cổng DIN (Chung kiểu cấp điện) 

Loại cắm dây bên ngoài: Dây liền, Grommet Terminal, ống dẫn, cổng DIN

Nhiều khả năng thay thế lẫn 
nhau (Giắc cắm 25 chân phù 
hợp với tiêu chuẩn MIL)

Kết nối nhanh cho phép dễ 
dàng lắp đặt.

Chung cho mỗi van

Dây riêng cho mỗi van

Đế van dòng VFR3000

Đế van dòng VFR3000

Đế van dòng VFR3000

Kiểu kết nối
qua D-sub

Hướng đặt
chân cắm

Số trạm

Số trạm

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu

Loại không cắm điện
thông thường

Loại dây cắm bên ngoài

Số trạm
Ký hiệu Kích thước cổng

Kích thước cổng

Chuẩn CE

Kiểu ren

Kiểu ren

Kiểu ren

2 trạm

2 trạm

Đường dẫn Thông số 
cổng

Ký hiệu
Ký hiệu

Đường dẫn Thông số 
cổng

10 trạm

2 trạm

10 trạm

Đường dẫn Thông số
cổng

Bên cạnh 
Mặt đáy*

Bên cạnh 
Mặt đáy*

Bên cạnh 
Mặt đáy*

Hướng D
Hướng U

Mặt D

Giắc cắm dẹt

Mặt U

8 trạm
* Tối đa 8 trạm

* Bán tiêu chuẩn

* Tiêu chuẩn Semi

* Tiêu chuẩn Semi

* Ren 1/4,3/8 với cổng mặt đáy.

* Cổng C8, C10 kiểu ren chỉ là Rc.

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu

Chuẩn CE

Chuẩn CE

Chuẩn CE

Chú ý: F, FZ có 

cổng cấp điện và 
đèn/bộ triệt xung

Chú ý: D/DZ/DO/DOZ, 

Y/YZ/YO/YOZ:

có cổng cấp 
điện và đèn/bộ 
triệt xung 

Chuẩn CE

Chuẩn CE

Chú ý: D/DZ/DO/DOZ, 

Y/YZ/YO/YOZ : có 

cổng cấp điện và 
đèn/bộ triệt xung

Chú ý: Đế van; là chung 
với VV5FR3-10

* Ren 1/4,3/8 với cổng mặt đáy
* Cổng C8,C10 kiểu ren chỉ là Rc

* Ren 1/4,3/8 với cổng mặt đáy.

* Cổng C8,C10 kiểu ren chỉ là Rc.

Chú ý : Đế van là chung với dòng VFS3000 

Đầu nối nhanh
ống ø8

Đầu nối nhanh
ống ø10

Đầu nối nhanh
ống ø8

Đầu nối nhanh
ống ø10

Đầu nối nhanh
ống ø8

Đầu nối nhanh
ống ø10

[Tùy chọn]



Khối cấp áp riêng
Lắp thêm khối cấp nguồn riêng lên đế van 

nó cho phép nguồn cấp riêng cho mỗi van.

Đệm cấp van tiết lưu
Cần đặt van lên trên đế van có thể điều 
chỉnh được tốc độ xylanh bởi tiết lưu xả.

Dòng VFR3000

Đế van / lựa chọn lắp ráp Chọn đế van

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Chiều cao sẽ cao hơn 27,5 mm

* Vít lắp : 4 vị trí

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Cổng
điều áp P
Cổng
điều áp A

Cổng
điều áp B

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Đệm cấp EXH chung
Lắp thêm khối xả khí riêng lên đế van nó cho 

phép các van có thể xả riêng.

Khối đĩa SUP Chú ý)

Khi nguồn khí từ đế cần nhiều hơn 2 áp suất 
khác nhau, cao & thấp, lắp thêm khối Disk 
giữa để có áp suất khác nhau.

Khối đĩa EXH Chú ý)

Khi van xả khí sẽ ảnh hưởng tới các vị trí 
khác trong mạch, lắp thêm  khối EXH để 
tách riêng phần xả của van.

Chú ý: Khi lắp trên 2 trạm tích hợp trên khối đế van, hãy gắn 
 chắc nó sau miếng đệm đã được cắt.

Điều chỉnh mặt phân cách 
Điều chỉnh mặt phân cách trên đế van có thể 
điều chỉnh áp suất trên mỗi van.

Bộ đệm van dừng SUP 
Nếu bộ đệm van dừng SUP được đặt, van 

có thể được gỡ bỏ để bảo trì mà không cần
ngừng cung cấp áp suất không khí cho các 
van khác.

Tấm bịt
Nó được sử dụng bằng cách đặt trên khối 
đế van sửa chữa bảo trì hoặc để dự phòng 
cho mở rộng thêm van

Hình dạng 

Làm sạch đường xả 
Loại dây cắm / loại không dây cắm
� Giảm tiếng ồn của van xả: 35dB hoặc 

nhiều hơn.
� Giữ lại sương dầu: Tỉ lệ thu 99.9% hoặc 

hơn.
� Giảm quá trình đường ống.

Với bộ điều khiển
Cắm dây bên trong /Cắm dây bên ngoài
� Bộ lọc, van điều áp, cảm biến áp suất và 

van xả khí được kết hợp với nhau tạo 
thành một đơn vị.

• Các quy trình đường ống được loại bỏ.



[Tùy chọn]

Dòng VFR4000

Van điện từ 5 cổng sử dụng gioăng cao su,
Loại cắm dây bên trong/ Cắm dây bên ngoài

Lưu ý) Chỉ áp dụng cho cổng DIN và kết nối kiểu giắc cắm.
 Để biết chi tiết, hãy tham khảo cách thức đặt hàng.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tùy chọn

Kiểu dây cắm bên trong

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t v
an

Th
ôn

g 
số

 kỹ
 th

uậ
t đ

iện
 áp

Kiểu dây cắm bên ngoài

Lưu chất Khí
0.2 đến 0.9 MPa
0.1 đến 0.9 MPa

–10 to 50°C (không đóng băng)
Không yêu cầu (1)

Dạng nhấn không khóa
Không hạn chế
300/50 m/s2 (2)

Chống bụi
100, 200 VAC (50/60 Hz), 24 VDC
–15 to –10% của điện áp định mức

5.6 VA/50 Hz, 5.0 VA/60 Hz
3.4 VA (2.1 W)/50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/60 Hz
1.8 W (2.04 W: Với đèn/bộ bảo vệ quá áp )

Công suất biểu kiến (AC) (3)

Năng lượng tiêu thụ (DC) (3)

Kiểu điện vào

Đầu vào
Giữ

Nhiệt độ lưu chất và môi trường
Dầu bôi trơn
Nút kiểm tra van bằng tay
Hướng gá
Chống va đập 
Vỏ bọc
Điện áp định mức
Dao động điên áp cho phép

Áp suất 
hoạt động

2 vị trí, 1 cuộn điện/ 3 vị trí
2 vị trí, 2 cuộn điện 

Kiểu dây cắm Thiết bị đầu cuối ống dẫn
Grommet, grommet terminal,

ống dẫn, cổng DINKiểu không dây cắm
Ký hiệu

2 vị trí 3 vị trí
Một tác động

Hai tác động Xả giữa

Cấp giữa

Đóng giữa Note 1) Trong trường hợp bôi trơn, sử dụng dầu bôi trơn Class 1 (ISO VG32)          Note 3) Tại điện áp định mức
Note 2) Khả năng chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi nó được thử nghiệm với máy thử theo hướng dọc trục và 

ở góc bên phải của van chính và phần ứng trong cả hai năng lượng và trạng thái mất năng lượng mỗi một lần
cho mỗi điều kiện. (Giá trị ở giai đoạn đầu).

 Khả năng chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm một lần quét giữa 45 và 2000 Hz.Thực hiện 
kiểm tra  ở cả trạng thái năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trục và tại các góc bên phải của van
chính và phần ứng. (Giá trị ở giai đoạn đầu).

Áp suất hoạt động: 2 vị trí : 0 đến 0.9 Mpa
3 vị trí : 0.15 đến 0.9 Mpa

Lưu ý 1) Cổng EA , EB : Rc 3/8
Lưu ý 2) [ ]: Vị trí thông thường.
Lưu ý 3) Tần suất tối thiểu hoạt động là 1 lần trong 30 ngày.
Lưu ý 4) Chú ý 4, dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010 (0,5 MPa, Nhiệt độ cuộn dây: 20 ° C, tại điện áp định mức, không có bộ triệt điện áp tăng áp
Lưu ý 5) 

Áp suất điều khiển: 2 vị trí, 1 cuộn điện 0.2 to 0.9 MPa
2 vị trí, 2 cuộn điện 0.1 to 0.9 MPa
3 vị trí 0.5 x P + 0.1 to 0.9 MPa
(P: áp suất hoạt động)

Kiểu điều khiển Điều khiển ngoài Chú ý)

Tác động trực tiếp bằng tay
Dạng nhấn không khóa A (Extended), Dang nhấn có khóa B (dụng cụ cần thiết), dạng nhấn có khóa C (đòn bảy)

110 to 120, 220, 240 VAC 50/60 Hz
12 VDC

Cổng dưới
Giảm áp / tăng áp

Điện áp định mức

Thông số kỹ thuật cổng 
Lựa chọn

Nút tác động
van bằng tay

Van chính
Van điều khiển

Ký hiệu

Kiểu tác động

1 tác động

2 tác động

Đóng giữa

Xả giữa

Cấp giữa

Ký hiệu
Kích

thước
cổng

Cắm dây
bên trong

Cắm dây
bên ngoài

2 
vị 

trí
3 

vị 
trí

Đặc điểm tốc độ dòng chảy
Tần số

hoạt động
tối đa
(Hz) 

50 hoặc ít hơn

50 hoặc ít hơn

70 hoặc ít hơn

70 hoặc ít hơn

70 hoặc ít hơn

Thời gian
phản ứng

(ms)
Trọng
lượng
(kg)

Dành cho



Tùy chọn:

Tùy chọn:
Không

Không

Không

Dòng VFR4000

[Tùy chọn]

không dây kết nối

Cách đặt hàng
Lưu ý : D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ 
 có cổng cấp điện và đèn/bộ triệt xung điện 
 cao áp

Cổng cấp điện Lựa chọn

Thông số kỹ thuật cổng

Kiểu cắm dây bên trong, kiểu ống dẫn 

Chuẩn CE

Tiêu chuẩn CE

Dây liền van Dây liền và có đầu bọc Ống dẫn

Có đèn và bộ triệt xung điện cao áp

Cổng bên
Cổng dưới

* Mục lựa chọn: không có cổng 
ra tại đáy đối với dòng cổng 
khí điều khiển ngoài

Đường ống ( cổng P, A, B) Kiểu ren

Cấp điện chung

Cấp điện riêng

Chuẩn CE

Van định hướng
Kiểm tra van bằng tay

Chuẩn CE Chú ý)

Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ,
 Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ 
 có cổng cấp điện và 
 đèn/bộ triệt xung cao áp

Dạng nhấn không khóa

Dạng nhấn không khóa
(mở rộng)

Dạng nhấn có khóa
(dụng cụ cần thiết)

Dạng nhấn có khóa
(đòn bẩy)

Có đèn và bộ triệt xung cao áp

Cổng Grommet Cổng DIN
 Cổng DIN ko có đầu kết nối

Cổng DIN

Có đèn và bộ triệt xung điện cao áp
Có bộ triệt xung điện cao áp

Không có đèn báo (Z) cho kiểu grommet
Bộ triệt xung (S) có ở trên kiểu grommet

Cổng cấp điện:

Tiêu chuẩn CE

Lựa chọn thân

Kiểu điều khiển

Điện áp định mức

Tiêu chuẩn
Điều khiển trực tiếp bằng tay

Điều khiển trong
Điều khiển ngoài

Tiêu chuẩn Semi

Với các dải điện áp định mức khác, 
vui lòng liên hệ với SMC.

Kiểu cắm dây

Kiểu không cắm dây

Kiểu không cắm dây

2 vị trí, 1 tác động

2 vị trí, 2 tác động

3 vị trí, đóng giữa

3 vị trí, xả giữa

3 vị trí, cấp giữa

Cách đặt hàng van điều khiển để lắp ráp

Điện áp định mức Cổng cấp điện, đèn / bộ triệt xung

Ký hiệu
Ký hiệu

Kiểm tra van bằng tay
Ký hiệu

Ký hiệu Đèn 
tín hiệu

Bộ triệt xung
điện cao áp

Kiểu van
áp dụng

Chuẩn
CE

Chuẩn CE

Chuẩn CE
Dạng nhấn
không khóa

Kiểu van áp dụng 

Dạng nhấn
không khóa
(mở rộng)

Dạng nhấn có khóa
(dụng cụ cần thiết)

Dạng nhấn có khóa
(đòn bẩy)

Cổng cấp kiện

Cắm dây bên trong

Dây liền van

Dây liền van có đầu bọc

Kiểu ống dẫn

Kiểu cổng DIN

Kiểu cổng DIN
(Kiểu DIN43650B)

Điện áp định mức

Van điều khiển tất cả 
được lắp ráp theo kiểu cắm

Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ,
 Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ 
 có cổng cấp điện và 
 đèn/bộ triệt xung  
 điện cao áp



Dòng VFR4000
Van điện từ 5 cổng sử dụng gioăng cao su,

cắm dây bên trong và cắm dây bên ngoài

Sử dụng bảng hướng dẫn dưới đây để lựa chọn 
xylanh. Hãy xác nhận lại việc lựa chọn qua phần mềm 
hỗ trợ lựa chọn xylanh của SMCBiểu đồ tốc độ xylanh

Trường hợp

Kích thước thân
Tốc độ

trung bình
Dòng MB,CA2
Áp suất 0.5MPa
Hệ số tải 50%
Hành trình 500mm

Dòng CS1/CS2
Áp suất 0.5MPa
Hệ số tải 50%
Hành trình 1000mm

Truyền động thẳng đứng

Truyền động ngang

* Đó là khi xylanh đang trong hành trình đi ra lúc đó tiết lưu đường khí ra sẽ được điều khiển bởi tiết lưu được gắn trực tiếp trên thân xylanh, và tiết lưu được mở hoàn toàn 
* Vận tốc trung bình của xylanh là khoảng hành trình của xylanh chia cho tổng thời gian đi hết hành trình
* Hệ số tải : (( Khối lượng x 9,8 ) / Lực lý thuyết ) x 100%

Các thành phần
Trường hợp Van điện từ

Dòng VFR4000

Dòng VFR4000

Dòng VFR4000

Van tiết lưu Bộ giảm âm SPG x chiều dài

Cách đặt hàng để lắp ráp tấm Sub

<Cổng bên>

Cắm dây bên ngoài

Cắm dây bên trong

Cắm dây bên ngoài

Cắm dây bên trong

<Cổng dưới>

Lưu ý) 
• Dạng cổng khí gắn dưới đáy không có ở van 

có cổng điều khiển ngoài .
• Bulông và gá không đi kèm sản phẩm.

Kiểu điều khiển

Kiểu ren

Cổng P, A, B

Điều khiển trong
Điều khiển ngoài



Dòng VFR4000

Thông số kỹ thuật đế van
Thông số kỹ thuật đế van

Loại cổng ra 

Loại cắm dây bên trong 

Loại cắm dây bên ngoài

Loại cắm dây bên ngoài

Với cổng nối dây trong đế
Kết nối qua chân cắm
Kết nối qua giắc cắm D-sub
Grommet terminal
kết nối qua cổng DIN
Grommet
Grommet terminal
Ống dẫn
Cổng DIN

Đấu nối điện Thông số cổng van Kích thước cổng Số trạm Loại van có thể lắp

Bên cạnh / đáy

Đặt hàng lắp ráp đế van
Loại cắm dây bên trong đế: 6 trạm Dây cắm bên ngoài: 6 trạm

VV5FR4-01T-061-03 (-Q) ..................1 bộ ( mã đế van )
* VFR4100-5FZ (-Q) ..........................3 bộ ( 2 vị trí một tác động )
*  VFR4200-5FZ (-Q) .........................2 bộ ( 2 vị trí 2 tác động )
* VVFS4000-10A ...............................1 bộ ( Mã bịt trạm đế van )

 Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van.

VV5FR4-10-061-03 (-Q) ....................1 bộ ( mã đế van )
*  VFR4110-5D (-Q) ...........................5 bộ ( mã van 2 vị trí 1 tác động )
*  VFR4410-5D (-Q) ...........................1 bộ (mã van 3 vị trí , xả giữa )
*  VVFS4000-R-04-2 ..........................1 bộ (Mã khối xả riêng biệt ) 

 Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D
Khi đặt hàng,cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D
Khi việc ghi nhận mã van trở lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật 
của đế van

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D
Khi đặt hàng,cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D
Khi việc ghi nhận mã van trở lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật 
của đế van

Loại cắm dây bên trong: với khối cầu đấu

Kiểu cắm dây bên trong: qua nhiều đầu nối 

Khi nối dây cho van qua cổng ở 
mặt trên của đế, thì dây nguồn có 
thể được nối ở mặt bên dưới

Kết nối  nguồn với van.

Kết nối nhanh cho phép dễ  dàng 
cài đặt.

Đế van
dòng VFR4000

Kiểu nối dây
với cổng kết nối Số trạm

Ký hiệu

Chuẩn CE

Kiểu ren

Kích thước cổng

Chuẩn CE

Chuẩn CEKiểu ren

Chuẩn CE

2 trạm

10 trạm

Ký
hiệu

Ký hiệu

Kích thước cổng
Ký hiệu

Đường dẫn

Thông
dụng 

Thông
dụng 

Thông số
cổng

Đường dẫn Thông số
cổng

Bên cạnh 
Đáy *

Thông
dụng 

Thông
dụng 

Bên cạnh 
Đáy *

* Chuẩn Semi

* Chuẩn Semi

* Chỉ ren Rc 3/8 với cổng đáy 

* Chỉ ren Rc 3/8 với cổng đáy 

Đường dẫn dây nối

Cổng nối dây 

Đế van
dòng VFR4000

Kiểu nối dây với
cổng kết nối

Hướng
đặt chân cắm

Hướng D
Hướng UMặt D

Chân cắm

Mặt U

Số trạm

Kí hiệu

Kí

hiệu

2 trạm

8 trạm
Tối đa 8 trạm



Dòng VFR4000

Lưu ý : D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ 
 có cổng cấp điện và đèn/bộ triệt xung

điện cao áp

Kiểu cắm dây bên trong: qua cổng D-sub (Để biết thông số kỹ thuật kết nối, tham khảo trang 1113)

Loại không dây cắm: Gromment terminal, Cổng DIN (Common electrical entry)

Loại cắm dây bên ngoài: Grommet, Grommet terminal, Ống dẫn, Cổng DIN

Nhiều khả năng thay thế lẫn nhau 
(Giắc cắm 25 pins phù hợp với 
tiêu chuẩn MIL)
Kết nối nhanh cho phép dễ dàng 
cài đặt.

Chung cho mỗi van

Dây riêng cho mỗi van

Mặt U

Mặt D

Cổng D-sub

Đế van
dòng VFR4000

Đế van
dòng VFR4000

Đế van 
Dòng VFR4000

Kiểu kết nối
qua cổng D sub

Loại không cắm điện
thông thường

Loại cắm dây bên ngoài:
dây điện cấp riêng

Số trạm

Ký hiệu Kích thước cổng
Ký hiệu

Kích thước cổng
Ký hiệu

Ký 
hiệu

Đường dẫn

Hướng đặt
chân cắm

Số trạm

Ký hiệu
Kích thước cổng

Kiểu ren

Kiểu ren

Chuẩn CE

Chuẩn CE

Ký
hiệu

Đường dẫn

Thông
dụng

Thông
dụng

Thông
dụng

Thông
dụng

Thông số
cổng

Thông số
cổng

Ký hiệu

Ký 
hiệu

Đường dẫn Thông số
cổng

Mặt bên
Mặt đáy*

Thông
dụng

Thông
dụng

Mặt bên
Mặt đáy*

Mặt bên
Mặt đáy*

2 trạm

8 trạm
Tối đa 8 trạm

* Chỉ ren Rc3/8 với đáy

* Tiêu chuẩn Semi

* Bán tiêu chuẩn

* Bán tiêu chuẩn

* Chỉ ren 3/8 với cổng mặt đáy

* Chỉ ren 3/8 với cổng mặt đáy

Ký hiệu

Chuẩn CE

Chuẩn CE

F, FZ có cổng cấp 
điện và đèn/ bộ triệt 
xung điện cao áp 

 D/DZ/DO/DOZ,
Y/YZ/YO/YOZ cổng cấp 
điện và đèn / bộ triệt 
xung điện cao áp

Chuẩn CE

Chuẩn CE

D/DZ/DO/DOZ,
Y/YZ/YO/YOZ cổng cấp 
điện và đèn / bộ triệt 
xung điện cao áp

Grommet
terminal Cổng DIN

2 trạm

10 trạm

Số trạm
2 trạm

10 trạm

Chú ý) Đế van chung với dòng VV5FR4-10

Chú ý) Đế van chung với dòng VFS4000 nhưng khối kết nối thiết bị đầu cuối là kiểu kết nối khác 



Dòng VFR4000
Van điện từ 5 cổng sử dụng gioăng cao su,

 cắm dây bên trong / cắm dây bên ngoài

Khối nguồn cấp riêng
Lắp khối SUP riêng lẻ trên đế van cho phép 
mỗi van sử dụng riêng cổng cấp khí.

Khối xả riêng
Lắp khối EXH riêng lẻ trên đế van cho phép 
mỗi van xả khí riêng.

Khối nguồn cấp
Khi 2 hoặc nhiều hơn áp suất (cao và thấp)
cùng cấp tới 1 đế van, chèn 1 miếng đệm
giữa 2 trạm sẽ cho ra các áp suất khác nhau

Khối xả
Khi van xả khí ảnh hưởng đến các trạm 
khác trên mạch, chèn khối EXH ở giữa các 
trạm để tách riêng khi van xả khí.

Miếng đệm van tiết lưu
Van trên đế có thể điều chỉnh được tốc độ 
xylanh bằng cách điểu chỉnh lượng khí xả.

Mặt phân cách điều chỉnh áp
Bộ điều chỉnh áp lắp trên đế van có thể điều 
chỉnh áp suất cấp vào từng van.

Tấm bịt
Nó được sử dụng bằng cách đặt trên khối 
đế van để bảo dưỡng van hoặc để dự 
phòng, v.v...

Đế van / Lựa chọn lắp ráp Lựa chọn đế van

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Kiểu thân

Cổng P

Cổng A

Cổng B

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Khối EXH Khối SUP

Làm sạch đường xả
Loại dây cắm / loại không dây cắm
� Giảm tiếng ồn của van xả: 35dB hoặc 

nhiều hơn.
� Giữ lại sương dầu: Tỉ lệ thu 99.9% hoặc 

hơn.
• Giảm thiểu quy
   trình đi ống

Với bộ điều khiển
Kiểu cắm dây bên trong / Kiểu cắm dây bên 
ngoài
� Bộ lọc, van điều áp, cảm biến áp suất và 

van xả khí được kết hợp với nhau tạo 
thành một đơn vị.

• Các quy trình đường ống được loại bỏ.



Khí

0.2 đến 0.9 MPa
0.1 đến 0.9 MPa

–10 đến 50°C (không đóng băng)
Không yêu cầu (1) Không cần tra dầu

Dạng  nhấn không khóa
Không hạn chế
300/50m/s2 (2)

Chống bụi
100, 200 VAC (50/60 Hz), 24 VDC

–15 to –10% điện áp định mức
5.6 VA/50 Hz, 5.0 VA/60 Hz
3.4 VA/50 Hz, 2.3 VA/60 Hz

1.8 W (2.04 W: Có đèn báo/bộ triệt tiêu quá áp)
Kiểu dây cắm bên trong Thiết bị đầu cuối ống dẫn

Grommet, grommet terminal, ống dẫn, cổng DINKiểu không dây cắm bên ngoài

Điều khiển ngoài Chú ý)

Tác động trực tiếp bằng tay
Dạng nhấn không khóa A (Mở rộng), Dang nhấn có khóa B (dụng cụ cần thiết), dạng nhấn có khóa C (đòn bẫy)

110 to 120, 220, 240 VAC 50/60 Hz
12 VDC

Cổng dưới
Giảm áp / tăng áp

Dòng VFR5000

Van điện từ 5 cổng sử dụng gioăng cao su,
cắm dây bên trong / cắm dây bên ngoài

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
Lưu chất

Công suất biểu kiến (AC) (3)

Năng lượng tiêu thụ (DC) (3)

Đi dây

Đầu vào
Duy trì

Nhiệt độ môi trường và lưu chất
Dầu bôi trơn
Tác động bằng tay
Hướng gá
Chịu va đập
Khả năng bảo vệ
Điện áp định mức cuộn điện
Điện áp dao động cho phép

Áp suất 
hoạt động

2 vị trí 1 tác động/3 vị trí
2 vị trí, 2 tác động

Th
ôn

g s
ố k

ỹ t
hu

ật 
củ

a v
an

Th
ôn

g s
ố k

ỹ t
hu

ật 
điệ

n

Kiểu cắm dây bên trong

Kiểu cắm dây bên ngoài

Kí hiệu

Note 1) Sử dụng dầu Turbine Class 1 ( ISO VG32 ) nếu có tra dầu.  Note 3) Tại áp suất đánh giá
Note 2) Khả năng chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi nó được thử nghiệm với máy thử theo hướng dọc trục và 

ở góc bên phải của van chính và phần ứng trong cả hai năng lượng và trạng thái mất năng 
lượng mỗi một lần cho mỗi điều kiện. (Giá trị ở giai đoạn đầu).

 Khả năng chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm một lần quét giữa 45 và 2000 Hz.Thực hiện 
kiểm tra  ở cả trạng thái năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trục và tại các góc 
bên phải của van chính và phần ứng. (Giá trị ở giai đoạn đầu)

2 vị trí
Một tác động

3 vị trí
Đóng giữa

Hai tác động Xả giữa

Cấp giữa

Ký hiệu
Ký hiệu

Kiểu điều khiển

Điện áp định mức

Thông số kỹ thuật cổng 
Lựa chọn

Nút tác động
van bằng tay

Van chính
Van điều khiển

Áp suất hoạt động: 2 vị trí : 0 đến 0.9 Mpa
3 vị trí : 0.15 đến 0.9 Mpa

Áp suất điều khiển: 2 vị trí, 1 tác động 0.2 đến 0.9 MPa
2 vị trí, 2 tác động 0.1 đến 0.9 MPa
3 vị trí 0.5 x P + 0.1 đến 0.9 MPa
(P: áp suất hoạt động)

Kiểu tác động
Kích

thước
cổng

Đặc điểm tốc độ dòng chảy Tần số
hoạt động

tối đa
(Hz) 

Thời gian
đáp ứng

(ms)

Trọng
lượng
(kg)

1 tác động

2 tác động

Đóng giữa

Xả giữa

Cấp giữa

Cắm dây
bên trong

Cắm dây
bên ngoài

2 
vị 

trí
3 

vị 
trí

60 or less

60 or less

80 or less

80 or less

80 or less

Chú ý 1) [ ] Biểu thị vị trí bình thường
Chú ý 2) Tối thiểu tần số hoạt động là 1 lần trên 30 ngày.

Chú ý 3) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010 (0,5 MPa, Nhiệt độ cuộn điện: 20°C, tại điện áp định mức, không có bộ triệt điện áp tăng áp
Chú ý 4) Dành cho



Dòng VFR5000
Van điện từ 5 cổng sử dụng gioăng cao su,

 cắm dây bên trong / cắm dây bên ngoài

Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ 
 có cổng cấp điện và đèn/bộ triệt xung điện cao ápCách đặt hàng

Cổng cấp điện Lựa chọn

Thông số
kỹ thuật cổng

Kích thước cổng 

Kiểu ren

Kiểu cắm dây bên trong, 
kiểu ống dẫn 

Tiêu chuẩn CE

Tiêu chuẩn CEKiểm tra van
bằng tay

Tiêu chuẩn CE
Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ,
 Y / Y Z / Y O / Y O Z , 
 F, FZ có cổng cấp 
 điện và đèn/bộ triệt 
 xung điện cao áp.

Trong trường hợp sử 
dụng cổng điểu khiển 
bên ngoài, không áp 
dụng kiểu đi ống bên 
dưới van

Cổng bên
Không bao gồm đế van

Cổng dưới

Kiểu cắm dây
bên trong

Kiểu cắm dây
bên ngoài

Lựa chọn thân

Kiểu điều khiển

Điện áp định mức

Tiêu chuẩn

Điều khiển trong
Điều khiển ngoài

Điều khiển trực tiếp bằng tay
* Tiêu chuẩn Semi

2 vị trí, 1 tác động

2 vị trí, 2 tác động

3 vị trí, đóng giữa

3 vị trí, xả giữa

Kiểu Grommet Kiểu DIN
Kiểu DIN không có 
giắc kết nối

3 vị trí, cấp giữa

Ghi chú: cổng cấp điện chỉ có D, F
 Với các dải điện áp định mức khác, 
 vui lòng liên hệ với SMC

Tiêu chuẩn CE

Tiêu chuẩn CE

Tiêu chuẩn CE

Dạng nhấn không khóa

Dạng nhấn không khóa 
(mở rộng)

Dạng nhấn có khóa
(dụng cụ cần thiết)

Dạng nhấn có khóa
(đòn bẩy)

* Bán tiêu chuẩn

Cách đặt hàng van điều khiển

Điện áp định mức Kiểm tra van bằng tay
Điện áp định mứcKí hiệu Dạng nhấn

không khóa

Dạng nhấn
không khóa
(mở rộng)

Dạng nhấn có khóa
(dụng cụ cần thiết)

Dạng nhấn có khóa
(đòn bẩy)Với các dải điện áp định mức 

khác, vui lòng liên hệ với SMC

Ký hiệu

Kiểu điện vào



Dòng VFR5000

Biểu đồ tốc độ xylanh
Sử dụng bảng hướng dẫn dưới đây để lựa chọn xylanh. 
Hãy xác nhận lại việc lựa chọn qua phần mềm hỗ trợ 
lựa chọn xylanh của SMC

Dòng
Tốc độ

trung bình
(mm/s)

Kích thước thân
Dòng CS1/CS2
Áp suất 0.5MPa
Hệ số tải 50%
Hành trình 300mm

Truyền động thẳng đứng

Truyền động ngang

* Đó là khi xylanh đang trong hành trình đi ra lúc đó tiết lưu đường khí ra sẽ được điều khiển bởi tiết lưu được gắn trực 
tiếp trên thân xylanh, và tiết lưu được mở hoàn toàn. 

* Vận tốc trung bình của xylanh là hành trình của xylanh chia cho tổng thời gian đi hết hành trình.
* Hệ số tải: (( Khối lượng x 9,8 ) / Lực lý thuyết ) x 100%.

Điều kiện

Cách đặt hàng tấm bịt đế van

Đường kính ống x chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm

Dòng CS1/CS2

Kiểu điều khiển

Kích thước cổng

Kiểu ren

Điều khiển trong
Điều khiển ngoài

<Cổng bên>

<Cổng dưới>

Cắm dây bên trong

Cắm dây bên ngoài

Cắm dây bên trong

Cắm dây bên ngoài
Lưu ý) • Dạng cổng khí gắn dưới đáy không có 

ở van có cổng điều khiển ngoài.
 • Bulông và gá không đi kèm sản phẩm.



Mặt D
Mặt U

(Tùy chọn)

Dòng VFR5000

Thông số kỹ thuật đế van

Mặt U

Mặt U

Thông số kỹ thuật đế van

Loại cổng ra Đầu nỗi điện
Thông số 
cổng van

Kích thước 
cổng Rc Loại van có thể lắpSố trạm

Loại cắm dây bên trong 

Loại cắm dây bên ngoài

Với cổng nối dây trong đế
Kết nối qua chân cắm
Kết nối qua giắc cắm D-sub
Grommet terminal
Kết nối qua cổng DIN

Cách đặt hàng đế van thành cụm
Hướng dẫn chọn theo van, miếng bịt đế van và đế van lắp ráp các bộ phận tùy chọn dọc theo đế van dựa vào các mã.

Loại cắm dây bên trong đế: 6 trạm Dây cắm bên ngoài: 6 trạm

VV5FR5-10T-061-04 (-Q) ..................1 bộ ( mã đế van )
*  VFR5100-5FZ (-Q) .........................3 bộ ( 2 vị trí một tác động )
*  VFR5200-5FZ (-Q) .........................2 bộ ( 2 vị trí 2 tác động )
*  VVFS5000-10A ..............................1 bộ (Tấm bịt đế van)

 Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van.

VV5FR5-10-061-04 (-Q) ....................1 bộ ( mã đế van )
*  VFR5110-5D (-Q) ...........................5 bộ ( 2 vị trí một tác động )
*  VFR5410-5D (-Q) ...........................2 bộ ( 3 vị trí xả giữa)
*  VVFS5000-R-04-2 ..........................1 bộ (khối xả riêng)

 Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D.
Khi đặt hàng,cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D.
Khi việc ghi nhận mã van trở lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật 
của đế van.

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D.
Khi đặt hàng,cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D.
Khi việc ghi nhận mã van trở lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật 
của đế van.

Loại cắm dây bên trong: với cổng kết nối trong đế van 

Loại cắm dây bên trong: Với kiểu chân cắm Multi-connector

Khi nối dây cho van qua cổng ở 
mặt trên của đế, thì dây nguồn có 
thể được nối ở mặt bên dưới.

Làm chủ kết nối giữ nguồn với 
van định hướng
Kết nối nhanh cho phép dễ dàng 
lắp đặt.

Đế van dòng 
VFR5000

Kiểu nối dây với
cổng kết nối

Số trạm

Ký hiệu
Ký hiệu

Ký hiệu

Kích thước cổng

Kích thước cổng

Kiểu ren

Kiểu ren

Ký
hiệu

Thông số 
cổng Hỗn hợp

Bên cạnh
Đáy *

Bên cạnh
Đáy *

2 trạm

10 trạm

Số trạm
2 trạm

8 trạm
Tối đa : 8 trạm

Đường dẫn

Ký hiệu
Ký

hiệu
Thông số 

cổng
Hỗn hợp

Đường dẫn

Chung Chung

Chung Chung

Đường dẫn dây nốiCổng nối dây 

* Chỉ ren Rc 1/2 với cổng đáy 

* Chỉ ren Rc 1/2 với cổng đáy 

Chứng nhận CE

Chứng nhận CE

Chứng nhận CE

Chứng nhận CE

Kiểu nối dây với nhiều cổng kết nối
Hướng đặt chân cắm

Đế van
dòng VFR5000

Giắc cắm

Chân cắm

* Bán tiêu chuẩn

* Bán tiêu chuẩn

đến

đến

đến



Mặt D

Mặt D

Mặt U

Mặt U

Dòng VFR5000Manifold Specifications

Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ 
 có cổng cấp điện và đèn/bộ triệt xung 
 điện cao áp

Kiểu cắm dây bên trong: Kiểu kết nối D-sub

Loại dây cắm bên ngoài: Kiểu Grommet, kiểu DIN

Dải hoán đổi rộng (Giắc cắm 25 pins phù 
hợp với tiêu chuẩn MIL)

Kết nối nhanh cho phép dễ dàng cài đặt.

Đi dây cho tất cả các van

Đế van 
loại VFS5000
Kiểu kết nối

qua cổng D sub
Hướng đặt
chân cắm

Loại dây cắm bên ngoài

Ký hiệu

Số trạm

Cổng D-sub
Giắc cắm

Số trạm

Ký hiệu
Ký hiệu

Kích thước cổng

Kích thước cổng

Kiểu ren

Kiểu ren

Chứng nhận CE

Chứng nhận CE

Chứng nhận CE

Chứng nhận CE

Ký 
hiệu

Thông số
cổng

Thông số
cổng

Đường đi

Bên cạnh
Mặt đáy*

Chung Chung

* Tối đa 8 trạm

2 trạm

2 trạm

10 trạm

8 trạm

* Bán tiêu chuẩn

Bên cạnh
Mặt đáy*

Chung Chung

* Bán tiêu chuẩn

* Chỉ ren Rc 1/2 với cổng ở đáy

* Chỉ ren Rc 1/2 với cổng ở đáy

F, FZ có cổng cấp điện 
và đèn/ bộ triệt xung 
điện cao áp 

F, FZ có cổng cấp điện 
và đèn/ bộ triệt xung 
điện cao áp 

Cổng DINKiểu Grommet Đế van
loại VFR5000

Ký hiệu
Ký hiệu

Đế van thông dụng với dòng VFS5000 nhưng khối kết nối thiết bị đầu cuối là kiểu kết nối khác nhau 

Đường dẫn

Hỗn hợp



Dòng VFR5000

Khối nguồn riêng
Cổng cấp có thể nằm riêng biệt trên từng 
van, phía sau miếng đệm cổng cấp nằm trên 
khối đế

Miếng đệm van tiết lưu
Mặt liên kết nằm trên khối đế. Tốc độ xylanh 
cần được điều chỉnh bằng lưu lượng đi ra 
(meter out).

Mặt phân cách điều chỉnh áp
Bộ điều chỉnh áp lắp trên đế van có thể điều 
chỉnh áp suất cấp vào từng van.

Đế van / Lựa chọn lắp ráp

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Khối xả riêng
Lắp khối EXH riêng lẻ trên đế van cho phép 
mỗi van xả khí riêng .

Khối nguồn cấp
Khi 2 hoặc nhiều hơn áp suất (cao và thấp) 
cùng cấp tới 1 đế van, chèn 1 miếng đệm 
giữa 2 trạm sẽ cho ra các áp suất khác nhau

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Khối Xả
Sử dụng khối xả để chống việc dòng khí 
ngược sang van khác. 
Sử dụng khối cấp để hoạt động với 2 mức 
áp suất trên cùng đế

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Tấm bịt
Nó được sử dụng khi tháo, bảo dưỡng van 
hoặc dự phòng cho việc mở rộng van

Kiểu thân
Mã hàng

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Kiểu thân

Cổng P

Cổng A

Cổng B

Loại cắm dây bên trong Loại cắm dây bên ngoài

Khối đĩa Xả Khối đĩa Cấp

Lựa chọn đế van
Làm sạch đường xả
Loại dây cắm / loại không dây cắm
� Giảm tiếng ồn của van xả: 35dB hoặc 

nhiều hơn.
� Giữ lại sương dầu: Tỉ lệ thu 99.9% hoặc 

hơn.
• Giảm quá trình đường ống



[Tùy chọn]
Dòng VFR6000

Van điện từ 5 cổng sử dụng gioăng cao su,
 Loại cắm dây bên trong / Cắm dây bên ngoài

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Lựa chọn thông số kỹ thuật

Lưu chất

Công suất biểu kiến (AC) (3)

Năng lượng tiêu thụ (DC) (3)

Đi dây

Đầu vào
Giữ

Nhiệt độ lưu chất và môi trường
Dầu bôi trơn
Nút vận hành van bằng tay
Chống va đập 
Vỏ bọc
Điện áp định mức
Dao động điên áp cho phép

Áp suất 
hoạt động

2 vị trí, 1 cuôn điện/3 vị trí
 2 vị trí, 2 cuộn điện 

Th
ôn

g s
ố k

ỹ t
hu

ật 
củ

a v
an

Th
ôn

g s
ố k

ỹ t
hu

ật 
điệ

n

Khí

0.2 đến 0.9 MPa
0.1 đến 0.9 MPa

–10 đến 50°C (không đóng băng)
Không yêu cầu (1) Không cần tra dầu

Dạng nhấn không khóa
300/50m/s2 (2)

Chống bụi
100, 200 VAC (50/60 Hz), 24 VDC
–15 đến –10% điện áp định mức

5.6 VA/50 Hz, 5.0 VA/60 H
3.4 VA/50 Hz, 2.3 VA/60 Hz

1.8 W (2.04 W: Đèn báo/bộ triệt tiêu quá áp)

Kiểu cắm dây bên trong

Kiểu cắm dây bên ngoài

Note 1) Sử dụng dầu Turbine Class 1 ( ISO VG32 ) nếu có tra dầu.  Note 3) Tại áp suất đánh giá
Note 2) Khả năng chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi nó được thử nghiệm với máy thử theo hướng dọc trục và 

ở góc bên phải của van chính và phần ứng trong cả hai năng lượng và trạng thái mất năng 
lượng mỗi một lần cho mỗi điều kiện. (Giá trị ở giai đoạn đầu).

 Khả năng chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm một lần quét giữa 45 và 2000 Hz.Thực hiện 
kiểm tra  ở cả trạng thái năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trục và tại các góc 
bên phải của van chính và phần ứng. (Giá trị ở giai đoạn đầu).

Kiểu dây cắm
Kiểu không dây cắm

Thiết bị đầu cuối ống dẫn
Grommet, grommet terminal, ống dẫn, cổng DIN

Nút vận hành van bằng tay

Điện áp định mức

Lựa chọn tính năng

Tác động trực tiếp bằng tay
110 to 120, 220, 240 VAC 50/60 Hz

12 VDC
Có đèn và bộ triệt xung điện cao ápKý hiệu

2 vị trí
Một tác động

3 vị trí
Đóng giữa

Hai tác động Xả giữa

Cấp giữa

Khi sử dụng 2 cuộn điện, lõi trượt van nên gá theo 
phương ngang
Nếu có sự rung động lõi trượt van nên gá vuông 
góc với hướng rung.

Ký hiệu

Cảnh báo

Kiểu tác động

 1 tác động

 1 tác động

 2 tác động

 2 tác động

Đóng giữa

Đóng giữa

Xả giữa

Xả giữa

Cấp giữa

Cấp giữa

2 
vị

 tr
í

3 
vị

 tr
í

2 
vị

 tr
í

3 
vị

 tr
í

Ký hiệu Đặc điểm tốc độ dòng chảy

Cắm dây
bên trong

Cắm dây
bên ngoài

Kiểu tác động
Ký hiệu

Khu vực hiệu quả
Cắm dây bên trong Cắm dây bên ngoài

Kích
thước
cổng

Tần số
hoạt động

tối đa
(Hz) 

Thời gian
đáp ứng

(ms)

Trọng
lượng
(kg)

100 hoặc nhỏ hơn

100 hoặc nhỏ hơn

150 hoặc nhỏ hơn

150 hoặc nhỏ hơn

150 hoặc nhỏ hơn

Vị trí bình thường: 193

Vị trí bình thường: 82

Chú ý 1) [ ] Vị trí thông thường
Chú ý 2) Tần suất tối thiểu hoạt động là 1 lần trong 30 ngày.

Chú ý 3) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010 (0,5 MPa, Nhiệt độ cuộn dây: 20°C, tại điện áp định mức, 
không có bộ triệt điện áp tăng áp.

Chú ý 4) Dành cho



Ký hiệu

Dòng VFR6000

[Tùy chọn]

không cáp kết nối

Cách đặt hàng
Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ 
 có cổng cấp điện và đèn/bộ triệt xung 
 điện cao áp

Cổng cấp điện Lựa chọn

Kích thước cổng 

Tiêu chuẩn CE

Kiểu ren

Tiêu chuẩn CE

Kiểu cắm dây bên trong, 
kiểu ống dẫn 

Tiêu chuẩn CE

Có đèn và bộ triệt xung điện cao áp

Không có đế van

Kiểu cắm dây bên trong

Kiểu cắm dây bên ngoài

2 vị trí, 1 tác động

Bán tiêu chuẩn

2 vị trí, 2 tác động

3 vị trí, đóng giữa

3 vị trí, xả giữa

3 vị trí, cấp giữa

Kí hiệu

Điện áp định mức

Tiêu chuẩn
Điều khiển trực tiếp bằng tay

Lưu ý: Cổng cấp điện: chỉ D, F
Với dải điện áp khác vui long liên hệ 
SMC

Cổng cấp điện
Cổng Grommet

Chuẩn CE

Cổng DIN

Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ,
 Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ  
 có cổng cấp điện và 
 đèn/bộ triệt xung   
 điện cao áp

Cách đặt hàng van điều khiển

Điện áp định mức
Điện áp định mức

* Bán tiêu chuẩn
Với các dải điện áp định mức khác, vui lòng liên hệ với SMC.



Dòng VFR6000
Van điện từ 5 cổng sử dụng gioăng cao su,

 Loại cắm dây bên trong / Cắm dây bên ngoài

Biểu đồ tốc độ xylanh
Sử dụng bảng hướng dẫn dưới đây để lựa chọn 
xylanh. Hãy xác nhận lại việc lựa chọn qua phần mềm 
hỗ trợ lựa chọn xylanh của SMC

Tốc độ
trung bình

(mm/s)
Dòng

Kích thước nòng

Truyền động thẳng đứng

Truyền động vuông góc

Dòng CS1/CS2
Áp suất 0.5MPa
Hệ số tải 50%
Hành trình 300mm

* Đó là khi xylanh đang trong hành trình đi ra lúc đó tiết lưu đường khí ra sẽ được điều khiển bởi tiết lưu được gắn trực 
tiếp trên thân xylanh, và tiết lưu được mở hoàn toàn.

* Vận tốc trung bình của xylanh là khoảng hành trình của xylanh chia cho tổng thời gian đi hết hành trình.
* Hệ số tải: (( Khối lượng x 9,8 ) / Lực lý thuyết ) x 100%.

Từng trường hợp

Đường kính x Chiều dài
Van tiết lưu
Giảm âm

Dòng CS1/CS2

Cách đặt hàng van điều khiển

Cắm dây bên trong
Cắm dây bên ngoài

Chú ý: Không áp dụng cho công cấp ngoài.
 Không áp dụng cho cổng dưới.
 Không bao gồm chốt gá và gioăng.

Cổng 
P, A, B

Kiểu ren



Dòng VQZ100/200/300

Van định hướng 3 cổng

Gioăng kim loại Gioăng cao su

Công suất tiêu thụ:

(Loại áp suất cao,

Thời gian đáp ứng nhanh)

Tiêu chuẩn

Nhỏ gọn, lưu lượng lớn

Cổ
ng

 gắ
n t

rên
 th

ân
Lắ

p t
rên

 đế

Dòng
Kích thước

van Gioăng kim loại Gioăng cao su

0.56 (nhỏ gọn)

1.0 (nhỏ gọn)

Thông số lưu lượng



Cổng gắn
trên thân

Bộ phận đầu cắm

Van định hướng 3 cổng

Loại đơn
Dòng VQZ100/200/300

VQZ100 / Cách đặt hàng

[Tùy chọn]
Chú ý: 

Tiêu chuẩn CE: Chỉ cho DC

Dòng

Loại cơ cấu chấp hành

Loại thân

Tiêu chuẩn CE

Tùy chọn

Kích thước cổng Ren [2(A) port]

Nút nhấn kiểm tra bằng tay

Kiểu đấu điện

Điện áp

Tính năng

VQZ100: kích thước 10mm
Tiêu chuẩn CE

Không bao gồm gá
Bao gồm gá

Đầu nối nhanh Ø3.2

Đầu nối nhanh Ø4

Đầu nối nhanh Ø6

Ren M5 ( loại thay thế )

Loại khóa
(sử dụng công cụ)

Dạng nhấn
không khóa

Gá

Chú ý: Tiêu chuẩn CE: Chỉ cho DC

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm

Khi đặt hàng Van loại cổng gắn trên thân như một van đơn thì không bao gồm Ốc vít và miếng đệm. Đặt hàng riêng, nếu cần thiết.

Chú ý 1: Như tiêu chuẩn

Ký hiệu

Chú ý 1

Chú ý 1, 2

Chú ý 1, 2

Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn

Loại áp suất cao

Loại cổng cấp phụ

Áp suất cao/ Cổng cấp phụ

Cảnh báo
Sử dụng điện áp DC cho điều khiện 
hoạt động liên tục

Tiêu chuẩn CE

Grommet
(Điện áp DC)

Dạng giắc 
cắm L 
có dây

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Dạng giắc 
cắm L, 
không dây

Dạng giắc 
cắm M 
có dây

Dạng giắc 
cắm M, 
không dây



Tiêu chuẩn

Cổng gắn trên thân

Đặt hàng theo yêu cầu

Dòng

VQZ200/300 / Cách đặt hàng
Chú ý) Tiêu chuẩn CE 
            chỉ áp dụng cho loại AC

            với kiểu đấu điện DIN [Tùy chọn]

Dòng

Điện áp

VQZ200 body width 15 mm
VQZ300 body width 18 mm

G
io

ăn
g 

kim
 lo

ại
G

io
ăn

g 
ca

o 
su

Body ported

Tiêu chuẩn

Thời gian đáp ứng nhanh

Kí hiệu Thông số kĩ thuật

Loại cổng cấp riêng

Thời gian đáp ứng nhanh/
Loại cổng cấp riêng
Loại áp suất cao/ Cổng cấp riêng
(chỉ áp dụng cho loại Gioăng kim loại)

Loại áp suất cao
(chỉ áp dụng cho loại Gioăng kim loại)

Chú ý 1: Như tiêu chuẩn

Khi đặt hàng Van loại cổng gắn trên thân như một van đơn thì không bao gồm Ốc vít 
và miếng đệm. Đặt hàng riêng, nếu cần thiết.

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm
Với loại điện áp AC không có tùy chọn ''S''. Nó đã đươc tích hợp sẵm trong bộ chỉnh lưu

Cảnh báo
Sử dụng điện áp tiêu chuẩn ( DC ) 
cho ứng dụng liên tục

Tiêu chuẩn IP65

Tiêu chuẩn CE

Tùy chọn

Kích thước cổng [2(A) port]

Nút nhấn kiểm tra bằng tay

Chức năng

Kiểu đấu điện

Tiêu chuẩn CE

Không có gá
Bao gồm gá

Gá

Chú ý) Chỉ áp dụng cho 
VQZ200/300 Gioăng cao 
su. kiểu dấu điện DIN 
(chấp nhận loại cổng cấp 
phụ). Chi tiết tiêu chuẩn 
IP65.

Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp          
            dụng cho loại AC

            với kiểu đấu điện DIN

Đầu nối nhanh Ø4

Đầu nối nhanh Ø6
Đầu nối nhanh Ø8
Đầu nối nhanh Ø10
Ren M5
Rc 1/4

Kí hiệu Kích thước cổng

Cho loại đầu nối nhanh hệ Inch và tùy chọn loại Ren

Loại khóa
(sử dụng công cụ)

Dạng nhấn
không khóa
(sử dụng công cụ)

Grommet
(Điện áp DC)

Dạng giắc 
cắm L 

có dây

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Loại DIN Loại DIN, 
bao gồm 
giắc cắm

Loại DIN Kiểu DIN, 
không bao
gồm giắc cắm 
(Áp dụng cho 
điện áp DC )

 Kiểu DIN
(Áp dụng 
cho điện 
áp DC )

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Dạng giắc 
cắm L, 
không dây

Dạng giắc 
cắm M 
có dây

Dạng giắc 
cắm M, 
không dây

Tiê
u c

huẩ
n 

CE
Tiê

u c
huẩ

n 
CE



Chống bụi (Loại DIN: IP65         )

Dòng VQZ100/200/300

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của cuộn điện

Thông số kỹ thuật như loại tiêu chuẩn

Mã đặc biệt

Thông số lưu lượng

Cấu trúc Van
Lưu chất
Áp suất hoạt động tối đa (MPa)
Áp suất hoạt động tối thiểu (MPa)
Nhiệt độ môi trường và lưu chất (°C)
Tần suất hoạt động tối đa (Hz)
Phương pháp xả
Bôi trơn
Kiểu tác động bằng tay
Định hướng lắp đặt
Chống va đập/ chống rung (m/s2)
Tiêu chuẩn bảo vệ*

Gioăng kim loại

Chú ý 2

Chú ý 1

Chú ý 3

0.7(loại áp suất cao 1.0) 0.7(loại áp suất cao 1.0)

Gioăng cao su

Cổng xả riêng
Không cần bôi trơn

Không yêu cầu

Dạng nhấn, Có khóa (sử dụng công cụ)

Cổng xả chung

VQZ100 (Gioăng nhỏ gọn)
Khí

–10 đến 50 (Không đóng băng)

* Căn cứ trên IEC60529
Chú ý 1: Khi sử dụng loại Van cổng cắm trên thân như loại đơn, cổng xả riêng được sử dụng
Chú ý 2) Chống va đập: Không có sự cố xay ra khi thử nghiệm thả theo hướng dọc trục và vuông góc với van chính và phần ứng
 ở cả 2 trạng thái có năng lượng và mất năng lượng. Mỗi lần một điều khiện (Giá trị ở trạng thái ban đầu)
 Chống rung: Không có sự cố xả ra khi thí nghiệm quét với tần số 45-2000Hz. Kiểm tra được thực hiện 
 theo hướng dọc trục và vuông góc với van chính và phần ứng khi tín hiệu ON hoặc OFF (Giá trị ở trạng 
 thái ban đầu)

Chú ý 3) Với tiêu chuẩn IP65 cho kiểu DIN được lựa chọn:

Thời gian đáp ứng nhanh
Áp suất cao (chỉ cho loại Gioăng kim loại)
Loại cổng cấp riêng*

Ký hiệu

Dòng Dòng van

Thường đóng

Thường
đóng

Thường
mở

Thường
mở

Thường
đóng

Nhỏ gọn
Gioăng kim loại
Gioăng cao su
Gioăng kim loại
Gioăng cao su
Gioăng kim loại
Gioăng cao su
Gioăng kim loại
Gioăng cao su

Thông số lưu lượng Thời gian đáp ứng (ms)
Áp

suất
cao:

0.9 W

Thời gian
đáp ứng
nhanh:
0.9 W

14 hoặc nhỏ hơn
15 hoặc nhỏ hơn
14 hoặc nhỏ hơn
15 hoặc nhỏ hơn
17 hoặc nhỏ hơn
25 hoặc nhỏ hơn
17 hoặc nhỏ hơn
25 hoặc nhỏ hơn

10 hoặc nhỏ hơn
22 hoặc nhỏ hơn
22 hoặc nhỏ hơn
22 hoặc nhỏ hơn
22 hoặc nhỏ hơn
22 hoặc nhỏ hơn
33 hoặc nhỏ hơn
22 hoặc nhỏ hơn
33 hoặc nhỏ hơn

13 hoặc nhỏ hơn
18 hoặc nhỏ hơn
—

18 hoặc nhỏ hơn
—

22 hoặc nhỏ hơn
—

22 hoặc nhỏ hơn
—

22 hoặc nhỏ hơn
34 hoặc nhỏ hơn
36 hoặc nhỏ hơn
34 hoặc nhỏ hơn
36 hoặc nhỏ hơn
34 hoặc nhỏ hơn
57 hoặc nhỏ hơn
34 hoặc nhỏ hơn
57 hoặc nhỏ hơn

Tiêu
chuẩn:
0.35 W

Khối
lượng

Chú ý 1
Chú ý 2

Cấu trúc
van

Cổng điều khiển loại xả chung
Gioăng van chính: Fluororubber
Gioăng Fluororubber

Mô tả

* Chi tiết cho loại Cổng cấp riêng, tham khảo trang 1236

Kiểu đấu điện

Thông số điện áp
(V)
Dao động điện áp cho phép

Công suất
tiêu thụ (W)

Tiêu chuẩn
Thời gian đáp 
ứng nhanh, 
áp suất cao

Công suất
biểu khiến (VA)*

Mạch bảo vệ điện áp
Đèn báo

Kiểu Grommet (G)
Kiểu Giắc cắm (L)

±10% Điện áp định mức *
0.35 [(Có đèn: 0.4 (Kiểu DIN có đèn L 0.45)]

0.9 [(Có đèn: 0.95 (Kiểu DIN có đèn L 1.0)]

Biến trở

LED (đèn NEON AC với loại DIN)

0.78 (có đèn: 0.81)

0.86 (có đèn: 0.89)
[0.94 (có đèn: 0.97)]

1.13 (có đèn: 1.34)
[1.42 (có đèn: 1.46)]

1.18 (có đèn: 1.22)

0.78 (có đèn: 0.87)

0.86 (có đèn: 0.87)
[0.94 (có đèn: 1.07)]

1.27 (có đèn: 1.46)
[1.39 (có đèn: 1.60)]

1.15 (có đèn: 1.30)

Kiểu Giắc cắm (M)
Kiểu DIN (Y)

* Điểm chung giữa: 100VAC và 115VAC, và giữa 220 VAC và 230 VAC

* Với loại 115 VAC và 230 VAC, điện áp cho phép từ -15% đến +5% điện áp định mức

Chú ý 1) Dựa trên tiêu chuẩn JIS B8419: 2010 ( Áp suất cung cấp: 0.5 MPa, với đèn/ mạch bảo vệ điện áp: khí sạch
 Giá trị của thời gian đáp ứng sẽ thay đổi phụ thuộc vào áp suất và chất lượng khí
Chú ý 2) Trọng lượng: cho loại cổng Ren



Chú ý ) Khi đặt hàng loại Van cổng trên  
thân, không bao gồm Ốc vít và 
miếng đệm. 

Chú ý) Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm

Cổng gắn
trên thân

Van định hướng 3 cổng

Bộ kết nốiĐế van 
Dòng VQZ100/200/300

[Tùy chọn]
Chú ý: Tiêu chuẩn CE: chỉ áp
dụng cho loại DC

VQZ100 / Cách đặt hàng đế van

Dòng

Dòng

Loại truyền động

Chức năng

Kiểu thân

Tiêu chuẩn CE

Kích thước cổng

Nút nhấn kiểm tra bằng tay

Kiểu đấu điện

Điện áp

Tiêu chuẩn CE

Tiêu chuẩn CE

Loại đế van

Tiêu chuẩn CE

Tùy chọn

Tiêu chuẩn CE

Không
Kiểu cài DIN ( chiều dài thanh DIN tiêu chuẩn )
Kiểu thanh ray DIN ( không bao gồm thanh DIN )
Loại cổng cấp riêng

Số trạm

Loại kết nối

Cổng gắn trên thân

2 trạm

20 trạm

Kết nối

Đặt hàng  thanh cài DIN riêng biệt
Mã hàng thanh cài DIN: tham khảo trang 1235
Khi hai hay nhiều ký hiệu được chỉ định. Chỉ định theo tứ tự abc

Tiêu chuẩn CE, chỉ áp dụng
cho loại DC

VQZ100 / Cách đặt hàng Van

VQZ100 kích thước thân 10mm

Ký hiệu

Chú ý 1

Chú ý 1, 2

Chú ý 1, 2

Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn

Áp suất cao

Loại cổng cấp riêng

Loại áp suất cao/ Cổng cấp riêng

Chú ý 1: Bán tiêu chuẩn

Cảnh báo
Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC) 
cho ứng dụng liên tục

Đầu nối nhanh Ø3.2
Đầu nối nhanh Ø4

Đầu nối nhanh Ø6

Ren M5 ( loại thay thế )
Dạng nhấn - không khóa
Loại khóa (Sử dụng công cụ)

Grommet ( Điện áp DC )
Kiểu giắc cắm L bao gồm dây
Kiểu giắc cắm L, không bao gồm dây
Kiểu giắc cắm M bao gồm dây
Kiểu giắc cắm M, không bao gồm dây

Ký hiệu Kiểu đấu điện

Không có

Có

Có đèn/ Mạch bảo vệ
điện áp



Chú ý)

Dòng VQZ100/200/300

VQZ200/300 /Cách đặt hàng đế van

VQZ200/300 /Cách đặt hàng Van

Đặt hàng theo yêu cầu
Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp 
            dụng cho loại AC

            với kiểu đấu điện DIN [Tùy chọn]

Dòng

Dòng

Loại truyền động

Tiêu chuẩn IP65

Nút nhấn kiểm tra bằng tay

Kiểu đấu điện

Tiêu chuẩn CE

Kích thước cổng [Cổng 2(A)]

Tiêu chuẩn CE

Kí hiệu Kích thước cổng

Tuân thủ

Kiểu thân

Chức năng

Điện áp

Loại Kit

Tiêu chuẩn CE

Tùy chọnLoại đế van

Số trạm

Loại kết nối

Tiêu chuẩn CE

Cổng trên thân   

2 trạm

20 trạm

Không dùng
Thanh ray DIN ( Chiều dài thanh ray DIN tiêu chuẩn )
Thanh ray DIN ( Không bao gồm thanh ray DIN )

Chú ý) Đặt hàng Thanh ray DIN riêng biệt.

VQZ200 kích thước thân 15 mm
VQZ300 kích thước thân 18 mm

Goăng kim loại
Goăng kim loại
Gioăng cao su
Gioăng cao su

Tiêu chuẩn
Thời gian đáp ứng nhanh

Cổng cấp riêng

Áp suất cao 
(Chỉ áp dụng với Gioăng kim loại)

Thời gian đáp ứng nhanh/ 
Cổng cấp riêng

Áp suất cao/ Cổng cấp riêng
(Chỉ áp dụng cho Giăng kim loại)

Cổng trên thân

Thông số kĩ thuậtKí hiệu

Như loại bán tiêu chuẩn.

Chú ý 1: Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm
Chú ý 2: Với loại điện áp AC không có tùy chọn ''S''. Nó đã đươc tích hợp sẵm trong bộ chỉnh lưu

Cảnh báo
Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC) 
cho ứng dụng liên tục 

Chú ý) VQZ200/300 chỉ áp 
dụng cho kiểu DIN 
Gioăng cao su (ngoại 
trừ loại cổng cấp riêng). 
Chi tiết tiêu chuẩn IP65.

Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp 
dụng cho loại AC với 
kiểu đấu điện DIN.

Đầu nối nhanh dạng Inch và tùy chọn kiểu Ren.

Đầu nối nhanh Ø4

Đầu nối nhanh Ø6
Đầu nối nhanh Ø8
Đầu nối nhanh Ø10
Ren M5
Rc 1/4

Dạng nhấn - không khóa (sử dụng công cụ)
Loại khóa (Sử dụng công cụ)

Ký hiệu Kiểu đấu điện

Grommet (Điện áp DC)
Kiểu giắc cắm L bao gồm dây
Kiểu giắc cắm L, không bao gồm dây
Kiểu giắc cắm M bao gồm dây
Kiểu giắc cắm M, không bao gồm dây
Kiểu DIN
Kiểu DIN, không bao gồm dây
Kiểu DIN
Kiểu DIN (điện áp DC)
Kiểu DIN không bao gồm dây (điện áp DC)

Có đèn/ Mạch bảo 
vệ điện áp

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Có (không có đèn)

Có

Có

Tiêu chuẩn CE

Chú ý

Chú ý ) Khi đặt hàng loại Van cổng trên thân, không bao gồm 
Ốc vít và miếng đệm. Đặt hàng riêng biệt, nếu cần thiết.

Chú ý 2

Chú ý 2



Kiểu cổng trên thân Dòng VQZ100/200/300

Thông số Đế Van

Cách đặt hàng Cụm Đế Van ( Ví dụ )

Dòng Mã Đế Van

Dọc thân

Dọc thân

Dọc thân

Kích thước cổng

C3 ( cho  Ø3.2 )

C4 ( cho  Ø4 )

C6 ( cho  Ø6 )

M5 ( Ren M5 )

2-20 trạm

2-20 trạm

2-20 trạm

C4 ( cho  Ø4 )

C6 ( cho  Ø6 )

M5 ( Ren M5 )

Áp dụng 
cho Van 
định hướng

Áp dụng 
cho số 
trạm van

Khối lượng 
đế van
(g)

2 trạm: 83
Thêm mỗi 
trạm: 19

2 trạm: 68
Thêm mỗi 
trạm: 20

2 trạm: 114
Thêm mỗi 
trạm: 37

Thông số kết nối
Hướng 
kết nối

Bên D

Bên U

Trạm

VV3QZ22-05C ......... 1 bộ ( Cụm đế 5 trạm )
* VVQZ200-10A-2 ... 1 bộ ( Miệng bịt đế Van )
* VQZ212-5M1-C6 ... 4 bộ ( Loại N.C )

Dấu ( * ) Biểu thị lắp ráp theo bộ

Sắp xếp theo thứ tự từ trạm đầu tiên phía Bên D

Thêm mã van và mã tùy chọn vào bên dưới mã đế van.
Khi nhập mã hàng phức tạp, hãy đưa ra bảng thông số kĩ thuật.



Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Cổng lắp trên đế
Van định hướng 3 cổng

Kiểu đơn
Dòng VQZ100/200/300

[Tùy chọn]
Chú ý) Tiêu chuẩn CE, 
 chỉ áp dụng cho loại DC

Chú ý) Tiêu chuẩn CE, 
 chỉ áp dụng cho loại DC

Chú ý ) Khi đặt hàng kiểu van đơn của loại cổng trên đế. 
 Sẽ bao gồm Ốc vít và miếng đệm

VQZ100 / Cách đặt hàng Van

Dòng

Loại truyền động

Tiêu chuẩn CE

Kích thước cổng

Nút nhấn kiểm tra bằng tay

Kiểu đấu điện

Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC)
cho ứng dụng hoạt động liên tục

Chú ý

Điện áp

Loại thân

Tính năng

VQZ100 chiều rộng thân 10mm

Cổng trên đế

Ký hiệu Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn

Loại áp suất cao

Loại cổng cấp phụ

Áp suất cao/ Cổng cấp phụ
Như loại tiêu chuẩn bán tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn CE

Tiêu chuẩn CE

Không bao gồm đế

Loại khóa
(sử dụng công cụ)

Dạng nhấn
không khóa

Grommet
(Điện áp DC)

Dạng giắc 
cắm L 

có dây

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Dạng giắc 
cắm L, 
không dây

Dạng giắc 
cắm M 
có dây

Dạng giắc 
cắm M, 
không dây

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm



Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp 
            dụng cho loại AC

            với kiểu đấu điện DIN

Chú ý ) Khi đặt hàng kiểu van đơn của loại cổng trên đế. 
 Sẽ bao gồm Ốc vít và miếng đệm

Chú ý) VQZ200/300 kiểu DIN 
 chỉ áp dụng Gioăng 
 cao su (ngoại trừ loại 
 cổng cấp riêng). Chi 
 tiết của tiêu chuẩn IP65

Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp              
dụng cho loại AC với kiểu 
đấu điện DIN

Như loại tiêu chuẩn: Bán tiêu chuẩn

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm
Với loại điện áp AC không có tùy chọn ''S''. Nó đã đươc tích hợp sẵn trong bộ chỉnh lưu

[Tùy chọn]

Dòng VQZ100/200/300Loại cổng trên đế

Đặt hàng đặc biệtVQZ200/300 / Cách đặt hàng

Dòng

Kiểu tác động

Tiêu chuẩn IP65 Tiêu chuẩn CE

Nút nhấn kiểm tra bằng tay

Kiểu đấu điệnKiểu thân

Tính năng

Điện áp

Kích thước cổng

VQZ200 chiều rộng thân 15mm
VQZ300 chiều rộng thân 18mm

Gi
oă

ng
 ki

m
 lo

ại
Gi

oă
ng

 ca
o 

su
Tuân thủ

Ký hiệu

Loại khóa
(sử dụng công cụ)

Dạng nhấn
không khóa

Kích thước cổng
Không bao gồm đế

Tiêu chuẩn CE

Cổng trên đế

Ký hiệu Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn
Thời gian đáp ứng nhanh

Áp suất cao 
(Chỉ áp dụng với Gioăng kim loại )

Thời gian đáp ứng nhanh/ 
Cổng cấp riêng

Áp suất cao/ Cổng cấp riêng
(Chỉ áp dụng cho Giăng kim loại)

Cổng cấp riêng

Cảnh báo
Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC) 
cho ứng dụng liên tục 

Grommet
(Điện áp DC)

Loại DIN Loại DIN Kiểu DIN, 
không bao 
gồm giắc cắm 
(Áp dụng cho 
điện áp DC)

Kiểu DIN 
(Áp dụng 
cho điện 
áp DC)

Loại DIN, 
bao gồm 
giắc cắm

Dạng giắc 
cắm L 

có dây

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Có đèn/ 
Mạch bảo vệ 
điện áp

Dạng giắc 
cắm L, 
không dây

Dạng giắc 
cắm M 
có dây

Dạng giắc 
cắm M, 
không dây

Tiê
u c

huẩ
n 

CE
Tiê

u c
huẩ

n 
CE



Dòng VQZ100/200/300

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của cuộn điện

Thông số lưu lượng

Thông số kỹ thuật như loại tiêu chuẩn

Cấu trúc Van
Lưu chất
Áp suất hoặt động tối đa (MPa)
Áp suất hoặt động tối thiểu (MPa)
Nhiệt độ môi trường và lưu chất (°C)
Tần suất hoạt động tối đa (Hz)
Phương pháp xả
Bôi trơn
Kiểu tác động bằng tay
ĐỊnh hướng lắp đặt
Chống va đập/ chống rung (m/s2) Note 1)
Tiêu chuẩn bảo vệ*

Gioăng kim loại Gioăng cao su
Khí

–10 đến 50 (Không đóng băng)

Không yêu cầu
Dạng nhấn, Có khóa ( sử dụng công cụ )

Không yêu cầu
150/30

Chống bụi ( Loại DIN: IP65 )

Cổng xả riêng Cổng xả chung

VQZ100 (Gioăng nhỏ gọn)

0.7 (Loại áp suất cao: 1.0)0.7 (Loại áp suất cao: 1.0)

* Căn cứ trên IEC60529
Chú ý 1) Chống va đập: Không có sự cố xay ra khi thử nghiệm thả theo hướng dọc trục và vuông góc với van chính và phần ứng 
 ở cả 2 trạng thái có năng lượng và mất năng lượng. Mỗi lần một điều khiện ( Giá trị ở trạng thái ban đầu )
 Chống rung: Không có sự cố xả ra khi thí nghiệm quét với tần số 45-2000Hz. Kiểm tra được thực hiện theo hướng dọc 
 trục và vuông góc với van chính và phần ứng khi tín hiệu ON hoặc OFF ( Giá trị ở trạng thái ban đầu )

Chú ý 2) Với tiêu chuẩn IP65 cho kiểu DIN được lựa chọn:

* Điểm chung giữa: 100VAC và 115VAC, và giữa 220 VAC và 230 VAC
* Với loại 115 VAC và 230 VAC, điện áp cho phép từ -15% đến +5% điện áp định mức

Dựa trên tiêu chuẩn JIS B8419: 2010 (Áp suất cung cấp: 0.5 MPa, với đèn/ mạch bảo vệ điện áp: khí sạch)
Giá trị của thời gian đáp ứng sẽ thay đổi phụ thuộc vào áp suất và chất lượng khí
Trọng lượng: cho loại cổng Ren

Thời gian đáp ứng nhanh
Áp suất cao (chỉ cho loại Gioăng kim loại)
Loại cổng cấp riêng

Cổng điều khiển loại xả chung
Gioăng van chính: Fluororubber
Gioăng Fluororubber

Kí hiệu Mô tả

Kiểu đấu điện

Dao động điện áp cho phép

Tiêu chuẩn
Thời gian đáp 
ứng nhanh, 
áp suất cao

Thông số điện áp
(V)

Công suất 
tiêu thụ (W)

Công suất biểu 
khiến (VA)

Mạch bảo vệ quá áp
Đèn báo

Đặt hàng theo yêu cầu

Kiểu Grommet (G)
Kiểu Giắc cắm ( L )

0.35 [(Có đèn: 0.4 (Kiểu DIN có đèn L 0.45)]

0.9 [(Có đèn: 0.95 (Kiểu DIN có đènL 1.0)]

Biến trở

LED ( đèn NEON AC với loại DIN )

0.78 (có đèn: 0.81)
0.86 (có đèn: 0.89)
[0.94 (có đèn: 0.97)]

1.18 (có đèn: 1.22)
1.30 (có đèn: 1.34)
[1.42 (có đèn: 1.46)]

0.78 (có đèn: 0.87)
0.86 (có đèn: 0.87)

[0.94 (có đèn: 1.07)]

1.15 (có đèn: 1.30)
1.27 (có đèn: 1.46)

[1.39 (có đèn: 1.60)]

Kiểu Giắc cắm ( M )
Kiểu DIN (Y)

Dòng Kiểu van

Nhỏ gọn
Gioăng kim loại
Gioăng cao su
Gioăng kim loại
Gioăng cao su
Gioăng kim loại
Gioăng cao su
Gioăng kim loại
Gioăng cao su

Cấu trúc
van

Thường đóng

Thường
đóng

Thường
đóng

Thường
mở

Thường
mở

Thông số lưu lượng Thời gian đáp ứng (ms) Note 1)

Thời gian
đáp ứng
nhanh:
0.9 W

Tiêu
chuẩn:
0.35 W

10 Hoặc nhỏ hơn
22 Hoặc nhỏ hơn
22 Hoặc nhỏ hơn
22 Hoặc nhỏ hơn
22 Hoặc nhỏ hơn
22 Hoặc nhỏ hơn
33 Hoặc nhỏ hơn
22 Hoặc nhỏ hơn
33 Hoặc nhỏ hơn

—

14 Hoặc nhỏ hơn
15 Hoặc nhỏ hơn
14 Hoặc nhỏ hơn
15 Hoặc nhỏ hơn
17 Hoặc nhỏ hơn
25 Hoặc nhỏ hơn
17 Hoặc nhỏ hơn
25 Hoặc nhỏ hơn

13 Hoặc nhỏ hơn
18 Hoặc nhỏ hơn

—

18 Hoặc nhỏ hơn
—

22 Hoặc nhỏ hơn
—

22 Hoặc nhỏ hơn
—

22 Hoặc nhỏ hơn
34 Hoặc nhỏ hơn
36 Hoặc nhỏ hơn
34 Hoặc nhỏ hơn
36 Hoặc nhỏ hơn
34 Hoặc nhỏ hơn
57 Hoặc nhỏ hơn
34 Hoặc nhỏ hơn
57 Hoặc nhỏ hơn

Áp
suất
cao:

0.9 W

Khối
lượng

(g)

Chú ý)



Cổng trên đế
Van định hướng 3 cổng

Loại kết nốiĐế van
Dòng VQZ100/200/300

[Tùy chọn]
Chú ý) Với tiêu chuẩn CE, 
            chỉ áp dụng cho loại DC

VQZ100 / Cách đặt hàng đế van

VQZ100 / Cách đặt hàng Van

Dòng

Dòng

Loại truyền động

Loại thân

Tính năng

Điện áp

Tiêu chuẩn CE

Kích thước cổng

Nút nhấn kiểm tra bằng tay

Kiểu đấu điện

Số trạm

Loại đế van

Kích thước cổng [ Cổng 2(A) ]

Loại cổng trên đế

2 trạm

20 trạm

Loại cổng
mặt bên

Loại cổng mặt trên

Đầu nối nhanh ø3.2
Đầu nối nhanh ø4 
Đầu nối nhanh ø6 
Ren M5 (loại thay thế)
Với cổng bịt
Cổng hỗn hợp

Chú ý 1) Khi cổng bịt CP trên tất cả cổng 2(A). Van trên đế là loại cổng 
 mặt trên.
Chú ý 2) chỉ rõ cổng hỗn hợp (Bao gồm loại mặt trên và mặt bên) bởi 
 bảng thông số kỹ thuật đế van.
Chú ý 3) Cho loại nối nhanh dạng Inch.

Chú ý) Tiêu chuẩn CE, 
 chỉ áp dụng cho loại DC

Chú ý) Kiểu cắm nhanh dạng Inch.

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm
Chú ý ) Khi đặt hàng kiểu van đơn của loại cổng trên đế. Sẽ bao gồm Ốc vít và 
 miếng đệm

Note 1) Đặt hàng thanh DIN riêng
Khi hai hay nhiều ký hiệu được chỉ định. Chỉ định theo tứ tự abc

Như loại tiêu chuẩn: Bán tiêu chuẩn
Chi tiết của loại cổng cấp riêng.

VQZ100 chiều rộng thân 10mm

Cổng trên đế

Ký hiệu

Ký hiệu

Grommet ( điện áp DC )
Dạng giắc cắm L có dây
Dạng giắc cắm L, không dây
Dạng giắc cắm M có dây
Dạng giắc cắm M, không dây

Kiểu đấu điện

Không

Có

Có đèn/ mạch 
bảo vệ điện áp

Tiêu chuẩn

Áp suất cao

Cổng cấp riêng

Áp suất cao/ Cổng cấp riêng

Thông số kỹ thuật

Cảnh báo
Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC) 
cho ứng dụng liên tục 

Tiêu chuẩn CE

Tiêu chuẩn CE

Dạng nhấn - không khóa (sử dụng công cụ)
Loại khóa (sử dụng công cụ)

Loại cổng mặt bên

Loại cổng
mặt trên

Với cổng bịt
Đầu nối nhanh ø3.2
Đầu nối nhanh ø4
Đầu nối nhanh ø6
Ren M5

Tiêu chuẩn CE

Tùy chọn

Loại KIT

Tiêu chuẩn CE

Kết nối

Không yêu cầu
Kiểu thanh ray DIN (Chiều dài thanh ray DIN tiêu chuẩn)
Kiểu thanh ray DIN (Không bao gồm thanh ray DIN)
Loại cổng cấp riêng



Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý)

Chú ý) Tiêu chuẩn CE cho loại AC 

 chỉ áp dụng cho kiểu đấu điện 
 loại DIN [Tùy chọn]

Đặt hàng đặc biệt

Dòng VQZ100/200/300

VQZ200/300 / Cách đặt hàng đế van

VQZ200/300 / Cách đặt hàng

Dòng

Dòng

Loại có cấu truyền động

Kiểu thân

Tiêu chuẩn CE

Nút nhấn kiểm tra bằng tay

Kiểu đấu điện

Điện áp

Kiểu đấu điện Có đèn/ mạch bảo 
vệ điện áp

Không

Không

Có

Có

Có
(không có đèn)

Tiêu chuẩn IP65

Tính năng

Kiểu đế van
Tiêu chuẩn CE

Loại KIT

Tùy chọnSố trạm

Kích thước cổng [ Cổng 2(A) ]
Kích thước cổngKí hiệu

Kiểu cổng trên đế

Đầu nối nhanh ø4 
Đầu nối nhanh ø6
Đầu nối nhanh ø8
Đầu nối nhanh ø10
Rc 1/8
Rc 1/4
Cổng hỗn hợp

2 trạm

20 trạm

Chú ý) Loại cổng hỗn hợp/ với cổng bịt như bảng trên. Cổng hỗ n hợp và 
 cổng bịt có sẵn chỉ cho loại cắm đầu nối nhanh.
Chú ý) Cho loại nối nhanh dạng Inch.

Như loại tiêu chuẩn: bán tiêu chuẩn.

Chú ý) Đặt hàng thanh DIN riêng Mã thanh ray DIN.
Khi hai hay nhiều ký hiệu được chỉ định Chỉ định theo tứ tự abc

Tiêu chuẩn CE

Không yêu cầu
Kiểu thanh ray DIN ( Chiều dài thanh DIN tiêu chuẩn )
Kiểu thanh ray DIN ( không bao gồm thanh DIN )
Loại cổng cấp riêng

Kết nối

VQZ200 chiều rộng thân 15mm
VQZ300 chiều rộng thân 18mm

Gioăng kim loại
Gioăng kim loại
Gioăng cao su
Gioăng cao su

Cổng trên đế

Ký hiệu
Tiêu chuẩn

Thời gian đáp ứng nhanh

Cổng cấp riêng

Thời gian đáp ứng nhanh/ Cổng cấp riêng

Áp suất cao 
(Chỉ áp dụng với Gioăng kim loại)

Áp suất cao/ Cổng cấp riêng
(Chỉ áp dụng cho Giăng kim loại)

Thông số kỹ thuật

Cảnh báo
Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC) 
cho ứng dụng liên tục 

Tiêu chuẩn CE

Tiêu chuẩn CEKý hiệu

Grommet ( điện áp DC )
Dạng giắc cắm L có dây
Dạng giắc cắm L, không dây
Dạng giắc cắm M có dây
Dạng giắc cắm M, không dây
Kiểu DIN
Kiểu DIN, không bao gồm dây
Kiểu DIN
Kiểu DIN ( điện áp DC )
Kiểu DIN, không bao gồm dây ( điện áp DC)

Dạng nhấn - không khóa (sử dụng công cụ)
Loại khóa (sử dụng công cụ)

Chú ý) Tiêu chuẩn CE cho 
loại AC chỉ áp dụng cho kiểu 
đấu điện loại DIN

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm
Với loại điện áp AC không có tùy chọn ''S''. Nó đã đươc tích hợp sẵm trong bộ chỉnh lưu

Chú ý) VQZ200/300 kiểu DIN chỉ áp 
 dụng Gioăng cao su (ngoại 
 trừ loại cổng cấp riêng). Chi 
 tiết của tiêu chuẩn IP65.

Chú ý ) Khi đặt hàng kiểu van đơn của loại 
 cổng trên đế. Sẽ bao gồm Ốc vít và 
 miếng đệm

Tuân thủ



Mặt bên

Mặt bên

Mặt bên/
Phía trên

bộ

Dòng VQZ100/200/300Cổng trên đế

Thông số kỹ thuật đế van

Dòng Mã Đế Van

C3 (cho ø3.2)
C4 (cho ø4)
C6 (cho ø6)
M5 ( Ren M5 )

2 trạm: 83
Thêm mỗi
trạm: 19

2 trạm: 126
Thêm mỗi 
trạm: 38

2 trạm: 209
Thêm mỗi 
trạm: 60

C4 (cho ø4)
C6 (cho ø6)
C8 (cho ø8)
Rc 1/8

C6 (cho ø6)
C8 (cho ø8)
C10 (cho ø10)
Rc 1/4

Hướng
kết nối

Áp dụng
cho Van

định hướng

Áp dụng
cho số

trạm van

2-20 trạm

2-20 trạm

2-20 trạm

Khối lượng
đế van

(g)

Thông số kết nối ống
Kích thước cổng

Cách đặt hàng Cụm Đế Van ( Ví dụ )

Bên D

Bên U

Trạm

C6: Đầu nối nhanh ø6

VV3QZ25-05C6C ....1 bộ (Cụm đế 5 trạm)
   VVQZ200-10A-5 ...1 bộ (Miệng bịt đế Van) 
   VQZ215-5L1 .........4 bộ (Loại N.C)

Dấu ( * ) Biểu thị lắp ráp theo bộ

Sắp xếp theo thứ tự từ trạm đầu tiên phía Bên D

Thêm mã van mã cụm đế van.
Khi nhập thông tin vào bảng thông số cụm đế van

Chú ý) Khối lượng cho loại kiểu kết nối kiểu REN



Van điện từ 3 cổng

Dòng van tác động trực tiếp

Năng lượng tiêu thụ
Ứng dụng 

chân không

(Công suất: 4.8W)

(Công suất: 2W)

Dòng cơ bản

Dòng tiết kiệm năng lượng

Dòng

Một van với nhiều
chức năng khác nhau

Chịu được ozone nồng độ thấp

Cổng gắn trên thân Dạng cổng gắn trên đế

Vật liệu cao su: HNBR cho van chính

Có thể lắp đặt 
thay thế cho dòng hiện tại

(Đa dạng kiểu cổng)
Van N.C Van N.O
Van chia Van lựa chọn

[Tùy chọn]



Dòng Dòng van 3 cổng vận hành trực tiếp

Một số tùy chọn của van

Các ứng dụng ví dụ

Van 3 cổng, biến thể của cổng đa năng

Van xả Van xả áp suất Van lựa chọn Van cho chân không

Van chia

Dòng nhỏ gọn

Dòng

Loại nhỏ gọn hoạt động trực tiếp

Bơm Chân không Đệm chân không

0.8 đến 3.6

Dòng van phụ trợ

Xylanh 
một tác động

Xylanh 
hai tác động

Xylanh hai tác động
(xả giữa)

Dòng vận
hành liên tục

Dòng đặc tính
chân không

Dang tiết kiệm
năng lượng

+

Đặc tính chân không

Dạng tiết kiệm 
năng lượng

Chân không giải phóng khí
Áp suất khí quyển hoặc áp suất vi mô



[Tùy chọn]

Dòng van 3 cổng 
vận hành trực tiếp

Gioăng cao su

Cách đặt hàng

Dạng thân

Lựa chọn van

Thông số kỹ thuật

Điện áp định mức

Chuẩn CE

Gá

Kiểu ren

Kích thước cổng

Đèn/ Bộ triệt khử áp

Ký hiệu

Đế van

Tùy chọn

Với bộ khử điện áp

Kiểu đấu điện

Chú ý) Theo CE: Đấu điện chỉ áp dụng cho 
dạng DIN

Kết nối trên thân
Kết nối trên đế

Bán chuẩn

Bán chuẩn

Bán chuẩn

Dạng dây liền thân

Dây dẫn dài 300mm
Dây dẫn dài 600mm

Có dây kết nối

Không cùng dây kết nối

Dòng cơ bản
Chế độ liên tục

Dòng tiết kiệm năng lượng
Dòng dùng cho chân không

Tiết kiệm năng lượng, dùng cho chân không

Không
Chuẩn CE

Không
Kèm với gá

Không có cổng (dùng với đế van)

Không
Có bộ triệt xung

(Chỉ loại dây liền thân)
Có đèn/ bộ khử áp 

(Chỉ loại DIN terminal)

Bộ khử áp

Mã Loại đế van phù hợp

Mã hàng
(Với ốc)

Mô tả
Gá đặt

Xả chung hoặc xả riêng

Chú ý) Không sử dụng với loại van hoạt động liên tục. 
   

Đĩa gá (DXT152-14-1A) Chú ý)

Ốc lắp đặt (NXT013-3)

Phụ kiện

Đầu điện và đèn/ bộ triệt áp cao: 
chỉ D/DO/DZ/DOZ

Dòng tiêu chuẩn (0.7 MPa)
Dòng áp suất cao (1 MPa)

Dòng



Thông số lưu lượng

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm tốc độ dòng chảy / Trọng lượng

Lựa chọn van

CHÚ Ý
CHÚ Ý

Loại hoạt động liên tục: VT307E Loại tiết kiệm năng lượn: VT307Y (VT307W) Loại chân không: VT307V (VT307W) 

Kiểu hoạt động
Lưu chất
Áp suất hoạt động
Nhiệt độ lưu chất và môi trường
Thời gian đáp ứng Chú ý 1)

Tần số hoạt động tối đa
Sự bôi trơn
Bộ kích hoạt
Cách lắp đặt
Nhỏ gọn/ Chống rung Chú ý 2)

Vỏ thiết bị
Kiểu đấu điện

Độ biến thiên điện áp cho phép

Công suất biển kiến

Công suất tiêu thụ

Khử điện áp

Chú ý 3) Chú ý 4)

Chú ý 3) Chú ý 4)

Điện áp cuộn dây
định mức (V)

Đảm bảo rằng bụi hoặc các vật lạ khác vật liệu 
không đi vào van từ cổng không sử dụng (ví dụ 
cổng xả

Bán tiêu chuẩn

Dạng hoạt động trực tiếp, 2 vị trí cuộn dây

Không bắt buộc (Sử dụng dầu tuabin loại 1 ISO VG32, nếu được bôi trơn)
Loại đẩy không khóa

Không hạn chế

Chống bụi

Khí

Kích
thước
cổng
ren

Trọng lượng

Dây liền
Kiểu van

(Dòng chân không)

Chú ý) Giá trị cho van đơn. Nó không được áp dụng cho cụm đế.

1. Dòng này dùng cho nhiệm vụ liên tục, không phải cho 
tỷ lệ chu kỳ cao. Nhưng ngay cả ở tốc độ chu kỳ thấp, 
nếu cung cấp năng lượng cho van nhiều hơn một lần 
một ngày, vui lòng tham khảo ý kiến với SMC.

2. Năng lượng điện từ nên được thực hiện ít nhất một lần 
trong 30 ngày.

Thông số kỹ thuật khác với tiêu chuẩn như sau.

Thông số kỹ thuật khác với tiêu chuẩn như sau.

Thông số kỹ thuật khác với tiêu chuẩn như sau:
Phạm vi áp suất hoạt động -101.2 kPa đến 0.1 MPa

Vì van này có rò rỉ không khí nhẹ, nó không thể được sử 
dụng để giữ chân không (bao gồm cả giữ áp suất dương) 
trong bình chứa áp suất.

Chú ý) Tham khảo chú ý 1 về thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Điện năng tiêu thụ/DC  1.8 W,với đèn báo: 2W
Thời gian đáp ứng Chú ý)  25 hoặc nhỏ hơn (ở mức 0.5 MPa)

Chú ý) Tham khảo chú ý 1 về thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Công suất biểu 
kiến/AC
Điện năng tiêu thụ/DC
Thời gian đáp ứng chú ý)

1.8 W, với đèn báo: 2W
30 ms hoặc nhỏ hơn (ở 0.5 MPa)

Nên sử dụng riêng VT307E cho nhiệm vụ hoạt 
động liên tục với thời gian tải lâu

Nếu mức tiêu thụ điện năng thấp là cần thiết 
cho điều khiển điện tử, khuyên dùng VT VTY 

(W) (1.8 W).

Mô hình chân không này ít rò rỉ không khí hơn so 

với mô hình tiêu chuẩn dưới áp suất thấp. Đó là 
khuyến cáo cho các ứng dụng chân không.

(Dòng chân không)

(Hoạt động liên tục)

(Hoạt động liên tục)

(Dòng tiết kiệm năng lượng)
(Tiết kiệm năng lượng, chân không)

(Dòng tiết kiệm năng lượng)
(Tiết kiệm năng lượng, chân không)

Chú ý 1) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất động, JIS B 8419: 2010. (Nhiệt độ cuộn dây: 20 ° C, ở điện áp định mức, không có bộ khử áp)
Chú ý 2) Khả năng chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi nó được thử nghiệm thả dọc theo hướng trục và vuông góc với van chính và 

phần ứng ở cả hai trạng thái được cấp năng lượng và khử năng lượng mỗi lần cho mỗi điều kiện. (Cho 
gía trị ban đầu)

Chống rung: Không xảy ra sự cố trong thử nghiệm quét một lần trong khoảng từ 45 đến 1000 Hz. Thử nghiệm được thực hiện ở 
cả hai trạng thái cấp năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trục và vuông góc với van chính và phần ứng. 
(Cho giá trị ban đầu)

Chú ý 3) Ở điện áp định mức
Chú ý 4) Giá trị này khác nhau đối với dòng van hoạt động liên tục (VT307E), và loại tiết kiệm năng lượng (VT307Y/W)

Tham khảo "tùy chọn van" ở bên dưới.

Dòng

Thận trọng
0 đến 1 MPa (Dải áp suất cao), 0 đến 0.7 MPa (Áp suất tiêu chuẩn)

(Không đóng băng)
20 ms hoặc nhỏ hơn (đến 0.5 MPa)

Không có đèn: 4W Có đèn: 4.2W

-15 đến +10%



Cách đặt hàng đế van

Thông số kỹ thuật cụm đế van

Lựa chọn

Phụ kiện dùng cho van điện từ

Thông số lưu lượng / trọng lượng

Kiểu đế
Số lượng lớn nhất
Áp dụng với van

Ký Hiệu

Trạm van

Cụm đế van VT307 Kiểu ren
Kiểu giá

Cụm đế van VT307 
có sẵn cổng xả chung 
và dòng xả riêng

Xả chung

Xả riêng

Thông số kỹ thuật cụm đế

Cổng xả
Biểu tượng Kiểu

Kiểu B

Mô tả

Mô tả

Thông số lưu lượng
Trọng lượng

Tấm chức năng (Với đệm) Chú ý)

Kiểu Van

(Kiểu chân không)
(Kiểu hoạt động liên tục)
(Kiểu tiết kiệm năng lượng)
(Kiểu tiết kiệm năng lượng, chân không)

Vít gá

Mã

Mã Số lượng

Miếng đệm (với đệm, vít) Chú ý)

Vị trí cổng (hướng)

20 trạm Chú ý)

Chung
Măt bên Măt bên Măt bên

Măt bên Măt bên Phía trênRiêng

2 trạm

cửa xả chung/cửa xả riêng
cửa xả riêng

Cửa xả chung
Cửa xả riêng

20 trạm
Nhiều nhất 20 trạm

Chỉ định số lượng trên cụm đế van, có sẵn van 
và miếng đệm khi đặt hàng.
Tham khảo trang 1433 để biết số kiểu của van
Ví dụ đặt hàng:  VV307-01-052-01-F..1 cái
 (5 van trên cụm đế)
 VO307-1G1....4 cái
 DXT060-51-13A......1 cái
 (Miếng đệm van)

Chú ý) Với loại 6 trạm trở lên, cấp khí ở cả 2 bên của cổng P. Cổng xả nên xả từ cả 2 cổng R

Chú ý) DXT060-51-13B dùng cho loại hoạt động liên tục

Cụm đế van có thể dễ dang chuyển 
đổi từ N.C (thường đóng) sang N.O 
(thường mở) bằng cách lật tấm chức 
năng

Dòng

Kích thước cổng (Cổng trên thân)

Loại cổng xả



Van vận hành khí 5 cổng

Cách đặt hàng

Kích thước cổng A, B

Kiểu cổng gắn trên thân

Kiểu cổng gắn trên đế

Ren ống dẫn

Đầu nối nhanh (kích thước hệ mét)

Đầu nối nhanh (kích thước hệ inch)

Dòng

Kiểu ren

Giá đỡ

Kiểu ren
cổng P, R

 Kích thước cổng

Dòng

 Dạng chuyển động

Dòng

Kí hiệu Dòng ứng dụngKích thước cổng Kí hiệu Dòng ứng dụngKích thước cổng

Kí hiệu Dòng ứng dụngKích thước cổng
Không có tấm phụ

Có tấm phụ

Có tấm phụ

Có tấm phụ

Có tấm phụ

Đầu nối nhanh ống 5/32 inch
Đầu nối nhanh ống 1/4 inch
Đầu nối nhanh ống 5/32 inch
Đầu nối nhanh ống 1/4 inch
Đầu nối nhanh ống 5/16 inch
Đầu nối nhanh ống 5/16 inch
Đầu nối nhanh ống 3/8 inch

Không có giá đỡ
Với chân gá

(chỉ van 2 trạng thái tác động đơn)
Với giá đỡ bên

Kí hiệu Dòng ứng dụngKích thước cổng
Đầu nối nhanh ống 4mm
Đầu nối nhanh ống 6mm
Đầu nối nhanh ống 4mm
Đầu nối nhanh ống 6mm
Đầu nối nhanh ống 8mm
Đầu nối nhanh ống 8mm
Đầu nối nhanh ống 10mm

2 trạng thái tác động đơn

 2 trạng thái tác động kép

 3 trạng thái đóng giữa

3 trạng thái xả giữa

 3 trạng thái cấp giữa

Không có M5



đến
đến

đến
đến

đến

đến

(không đóng băng)
Loại nhấn không khóa

Dãy áp suất

Dãy áp suất

Áp suất hoạt động MPa

D
ãy

 á
p 

su
ất

 M
Pa

(Loại van đơn)

Dải áp suất
làm việc

Dải áp suất 
vạn phụ Chú thích 1

Nhiệt độ mội trường và nhiệt độ môi chất (°C)
Ghi đè thủ công (vận hành thủ công)
Sự bôi trơn
Cách gá đặt
Va chạm/chống rung (m/s2) Chú thích 2

Van vận hành khí 5 cổng Dòng

Thông số kỹ thuật

Môi chất
2 trạng thái tác động đơn
2 trạng thái tác động kép
3 trạng thái
2 trạng thái tác động đơn
2 trạng thái tác động kép
3 trạng thái

Khí

dải áp suất làm việc

Không yêu cầu
Không hạn chế

Chú ý 1: Trong trường hợp loại tác động đơn, hãy chắc chắn rằng áp suất trong dải áp suất vận hành được cấp từ cổng cấp do áp 
suất trở lại được đưa vào từ cổng cấp {1 (P)} để kích hoạt

Chú ý 2: Hạn chế va chạm: không có sự cố từ thử nghiệm sử dụng một thử nghiệm va chạm thả. thử nghiệm đã được thực hiện 
trên hướng trục và góc vuông của van chính và phần ứng điện, khi tín hiệu van phụ mở và tắt (giá trị ở trạng thái ban đầu).
Chống rung: không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm quét giữa 45 và 2000 Hz. thử nghiệm đã được thực hiện trên hướng 
trục và góc vuông của van chính và phần ứng điện, khi tín hiệu van phụ mở và tắt (giá trị ở trạng thái ban đầu).

Chú ý
Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm. 
Tham khảo hướng dẫn an toàn và các biện pháp phòng ngừa
van điện từ 3/4/5 cổng

Cách chọn mã cụm van
Các cụm đế giống nhau như dòng SY (loại không cắm) được chuẩn bị
(Cho loại 20, 41, 42 và 45)

Các định van và các tùy chọn cùng với nhau 
thích ứng với mã cụm van

Chú ý)  Khi các van vận hành bằng không khí kiểu cổng gắn trên thân đơn được đặt 
hàng, không bao gồm ốc vít và miếng đệm gắn nên cụm. Đặt hàng riêng chúng 
nếu cần thiết 
(Chi tiết, thao khảo Best Pneumatics No.1-1)

Loại 42, cụm van 3 trạm
Van vận hành tác động đơn
Van vận hành tác động kép
Miếng đệm bịt đế van

Dấu * biểu thị cho lắp ráp theo bộ

<Thí dụ>

Điền giống như SS5Y

(Tham khảo Best Pneumatics No.1-1)



Van Điện Từ 3 Cổng
Dòng

Có thể lựa chọn mức tiêu thụ năng lượng

Tích hợp bộ chỉnh lưu sóng
Giảm tiếng ồn

Giảm năng lượng rõ rệt

Bộ lọc tích hợp trong van phụ trợ

Tuổi thọ dài hơn: 50 triệu chu trình hoặc lớn hơn

Dòng

Vật liệu cao su: HNBR
Đặc điểm kỹ thuật chống ozone
* Van phụ trợ được làm bằng FKM

Lọc

(Hiện tại: 20 triệu chu trình) Theo điều kiện thử nghiệm của SMC

Những trục trặc bất ngờ do bên ngoài 
có thể được ngăn chặn

Van vận hành bằng khí

Lưu ý: đảm bảo lắp bộ lọc khí ở đầu vào

Dòng [Tiêu chuẩn]

Tiêu thụ điện năng giảm bởi mạch tiết kiệm năng lượng

Tiêu thụ
năng lượng[Thông số kỹ thuật công suất thấp]

[Mạch tiết kiệm điện]

Dạng sóng điện năng của loại tiết kiệm năng lượng

Tiêu thụ điện năng giảm khoảng 1/3 bằng cách giảm 
công suất cần thiết để giữ van ở trạng thái cung cấp 
năng lượng. (Thời gian cung cấp năng lượng hiệu 
quả hơn 40ms tại 24 VDC.) Tham khảo biểu đồ điện 
năng như dưới đây.

Tiếng ồn được giảm đáng kể bằng cách thay đổi nó sang 
chế độ DC bằng bộ chỉnh lưu sóng

[Cơ bản]

(Không có đèn)

(Có đèn)

Với đèn DC
Mô hình hiện tại: 2.0 W[Bắt đàu 1.55W, Giữ 0.55W ]

Điện áp cấp

Tiêu chuẩn

Với mạch tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượngTiết kiệm năng lượng

Có thể lựa chọn thêm 
mức tiêu thụ năng lượng

Có thể lựa chọn thêm 
mức tiêu thụ năng lượng



z

Chú ý)

Chuẩn UL

Chuẩn UL

Chuẩn UL

Chuẩn UL

Chuẩn UL

Dòng

Chú ý) Nên chọn mạch tiết kiệm năng 
 lượng khi van hoạt động liên 
 tục trong một khoảng thời gian dài.
* Dạng T chỉ có ở lựa chọn điện áp DC. Khi 

T được chọn có dạng Z (Van có đèn và bộ 
chống quá điện áp mới tạo nên 1 cấu hình 
đúng của van.
Ngoài ra khi sử dụng chọn dạng DIN với 
dạng T thì chỉ có mã DOS và YOS là đúng)

Với dòng xoay chiều, tham khảo kiểu cách 

đặt hàng dạng X600

*Dạng LN và MN có 2 ổ cắm
Chú ý) Với cùng thông số kỹ thuật dạng DC, tất cả các loại dây dẫn cho kiểu 24 VAC đều được đánh dấu CE

Chú ý: Đối với dạng điện áp AC, sẽ không có lựa chọn "S", vì đã được thiết 
           kế trong mạch chỉnh lưu
* Đối với dạng DIN đèn được gắn trong đầu cắm nên các mã hàng DOZ, 
DOU, YOZ, YOU là không có.

Khi sử dụng bộ khử quá điện áp nhưng điện áp dư 
vẫn còn tồn tại

Đệm cao su
3 cổng/ Loại phụ trợ nhỏ
Cổng trên thân/ Cụm đơn

Cách thức đặt hàng
Lưu ý) Chỉ các loại DIN và đầu bắt dây dạng ống dẫn 
 có sẵn cho chế độ AC.
 Tham khảo phần đầu vào điện để biết thêm chi tiết

Lưu ý) Thông số kỹ thuật áp suất: 0.7 MPa, 
 DC hoặc 24VAC

 Chỉ áp dụng cho X500 và X505 cho thông 
 số kỹ thuật đặt hàngXem bảng dưới đây

Cổng trên thân

Kiểu cấp khí

Thông số áp suất

Điện áp định mức

Kiểu ren Gá đặt

Kích thước cổng

Đặt hàng theo yêu cầu

Tác động thủ công

Đèn/ Bộ khử quá điện áp

Cảnh báo

Dạng truyền động

Các dạng kết nối điện

Kiểu đấu điện

Dòng

Cổng cấp khí chung
Cổng cấp khí riêng Không có gá

Thường đóng

Thường mở

Cổng xả van phụ trợ với ren đường ống M3 

Đặc điểm kỹ thuật có thể hoán đổi cho nhau với 
lỗ ren gá đặt van trước đó.

Đầu ra dòng xoay chiều 

Dạng nhấn 
không khóa

Không có đèn và bộ khử quá điện áp
Có bộ khử quá điện áp
Có đèn và bộ khử quá điện áp
Có bộ khử quá điện áp (không cực)
Có đèn và bộ khử quá điện áp (Không cực)

Dạng nhấn 
có rãnh xoay

Dạng nhấn 
xoay khóa, có cần gạt

Ký hiệu Kích thước cổng

Có gá

Loại áp suất cao (1.0 MPa)
Tiêu chuẩn (0.7MPa)

Tiêu chuẩn
Có mạch tiết kiệm điện (DC)

Dạng dây liền

Đầu kết nối 
dạng ống dẫn

Có đầu cắmCó đầu cắm

Có dây dẫn
(dài 300mm)

Có dây dẫn
(dài 300mm)

Không có
dây dẫn

Không có 
đầu cắm

Không có 
đầu cắm

Không có 
đầu cắm

Không có 
đầu cắm

Không có
dây dẫn

Dây dẫn
dài 300mm
Dây dẫn
dài 600mm

Dây dẫn
dài 300mm
Dây dẫn
dài 600mm

DC

Không có đèn/ 
điện áp cung cấp

Dạng cổng
cắm L

Dạng cổng
cắm M

Đầu kết nối
dạng DIN

Dạng DIN
(EN175301-803)

Đầu kết nối
dạng ống dẫn

[Chuẩn IP65] [Chuẩn IP65] [Chuẩn IP65]



13 hoặc ít hơn
17 hoặc ít hơn
14 hoặc ít hơn
18 hoặc ít hơn
19 hoặc ít hơn
22 hoặc ít hơn

16 hoặc ít hơn
20 hoặc ít hơn
17 hoặc ít hơn
21 hoặc ít hơn
22 hoặc ít hơn
25 hoặc ít hơn

38 hoặc ít hơn
42 hoặc ít hơn
39 hoặc ít hơn
43 hoặc ít hơn
44 hoặc ít hơn
47 hoặc ít hơn

38 hoặc ít hơn
42 hoặc ít hơn
39 hoặc ít hơn
43 hoặc ít hơn
44 hoặc ít hơn
47 hoặc ít hơn

Loại R, ULoại S, Z

đến
đến

đến
đến

đến

Loại phụ trợ nhỏ
Cổng trên thân/ Cụm đơn

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Cấp khí riêng

Cách thức đặt hàng

Thời gian đáp ứng

Lưu chất
Dạng chuyển động
Không có cổng cấp khí phụ
Dải áp suất hoạt động (MPa)

Nhiệt độ lưu chất và môi trường (0C)
Tần số hoạt động tối đa

Tác động thủ công

Dạng cổng xả phụ trợ
Bôi trơn
Cách gá đặt
Chống va đập/ rung (m/s2)
Vỏ thiết bị

Đầu vào điện

Dao động điện áp cho phép
Tiêu chuẩn

Điện áp định mức 
cuộn dây (V)

Năng lượng 
tiêu thụ (W) Với mạch điện tiết 

kiệm năng lượng

Công suất 
cụ thể (VA)*

Bộ khử điện áp xung
Đèn hiển thị

Tiêu chuẩn
Áp suất cao
Tiêu chuẩn
Áp suất cao
Áp suất cổng cấp khí phụ

Có cổng cấp khí phụ
Dải áp suất hoạt động (MPa)

Ít tiêu thụ năng lượng điện 1.5W (DC)
Có thể sử dụng làm van 
chọn hoặc van chia
Có thể thay đổi từ N.C 
đến N.O
Có thể sử dụng trong ứng 
dụng hút chân không

Chú ý) Chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi được thử nghiệm theo hướng dọc trục và theo phương 
 vuông góc với van chính ở cả hai trạng thái cấp điện và ngắt điện cho mỗi điều kiện. 
 (Giá trị ở giai đoạn ban đầu)
                Chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm quét 1 lần giữa 45 và 2000 Hz. Thử nghiệm 
 được thực hiện ở hai trạng thái cấp điện và ngắt điện theo hướng dọc trục và phương 
 vuông góc của van chính và phần cứng

* Nó có điểm chung giữa 110 VAC và 115 VAC, và giữa 220 VAC và 230 VAC

* Dao động điện áp cho phép -15% đến +5% điện áp định mức cho 115 VAC hoặc 230 VAC

* Điện áp giảm do mạch bên trong các loại S, Z, T (có mạch tiết kiệm điện), nên dao động điện áp cho phép 
phải nằm trong phạm vi sau.

Sử dụng kiểu cấp khí riêng trong các 
trường hợp sau:
- Cho khí chân không hoặc cho áp suất 

thấp 0.2MPa trở xuống.
- Vì van này có rò rỉ không khí nhẹ, nó 

không được sử dụng để giữ chân 
không (bao gồm cả giữ áp suất dương) 
trong bình chứa áp suất.

- Khi sử dụng thổi khí

Chú ý) Dựa vào kiểm tra hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010. (Nhiệt độ cuộn điện: 200C, ở điện áp định mức)

Lên tới -100 kPa

Dòng

Giống với áp suất hoạt động (Nhỏ nhất 0.2 MPa)

Dạng nhấn không khóa
Dạng nhấn có rãnh xoay

Dạng nhấn xoay khóa, có cần gạt

Cổng xả đơn
Không yêu cầu
Không hạn chế

Chống bụi (IP65 cho D, Y, T)

(Không đóng băng)

(Linh động)
Khí

Dây liền (G), (H)
Dạng cổng cắm (L)
Dạng cổng cắm (M)

Dạng DIN (D)
Din (EN175301-803), Dạng (Y)
Đầu kết nối dạng ống dẫn (T)

điện áp định mức*

1.5 (Có đèn: 1.55)

1.5 (Có đèn: 1.55)

1.55 (Có đèn: 1.65) 1.55 (Có đèn: 1.7)

Đi ốt (Loại không phân cực: Biến tần)
LED (Bóng đèn nê ông dùng cho kiểu D, Y, T của dạng AC 

Mã Thông số kỹ thuật áp suất

Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)
Áp suất cao (0.2 đến 1.0)

Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)
Áp suất cao (0.2 đến 1.0)

Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)
Áp suất cao (0.2 đến 1.0)

Thời gian đáp ứng ms (ở áp suất 0.5 MPa)
Có đèn/bộ khử điện áp xungKhông có đèn/

bộ khử điện áp xung

1.5 (Có đèn: 1.75)

1.5 (Có đèn: 1.75)

0.75 Chú ý) (Đèn luôn luôn bật)
[Bắt đầu 1.75, Gữ 0.75]

0.55 Chú ý) (Đèn luôn luôn bật)
[Bắt đầu 1.55, Gữ 0.55]

Cổng xả van phụ trợ với ren đường ống M3 

Đặc điểm kỹ thuật có thể hoán đổi cho 
nhau với lỗ ren gá đặt van trước đó.

Đầu ra dòng xoay chiều



Chú ý)

Đặc tính dòng chảy/ Khối lượng

Ví dụ - ứng dụng

Cấu tạo

(1) Van thường đóng

(5) Van chia

Cổng trên thân
Ký hiệu

Danh sách thành phần

Phần tử thay thế

Gá lắp đặt

(6) Xy lanh 
     một tác động

(7) Xy lanh 
     hai tác động

(8) Xy lanh
     hai tác động 
     (Xả giữa)

Cổng cấp khí riêng

Cổng cấp khí riêng

Cổng cấp khí riêng Cổng cấp khí riêng Cổng cấp khí riêng

Bơm chân không

Nhả khí chân không
Áp suất khí quyển
hoặc áp suất thấp

Giác hút chân không

(2) Van thường mở (3) Van chuyển nguồn (4) Van chân không

Thân
Tấm chuyển đổi
Lõi trượt
Van đĩa
Vòng giữ
Chốt hãm
Lò xo

Chú ý) Giá trị không có gá

Dòng

Mã Kích thước
cổng

Khối lượng
Vòng dây Đầu cắm DIN

Kiểu cấp khí

Cổng cấp
khí chung

Cổng cấp
khí riêng

Mô tả

Mô tả

Mô tả Mã Mã thành phần

Mã thành phần Chú ý

Tham khảo phần lựa chọn đặt hàng lắp đặt van phụ trợ Tích hợp lọc

Vật liệu
Nhôm đúc

Nhựa
Nhựa
Nhựa

Nhôm/HNBR
Nhựa

Thép không gỉ

Chú ý

Trắng
Xám
Trắng

Gá

(Có vít 2 đầu)

Lọc

Van phụ trợ



[Chuẩn UL]

[Chuẩn UL]

[Chuẩn UL]

[Chuẩn UL]

[Chuẩn UL]

Đệm cao su
3 cổng/ Loại phụ trợ nhỏ
Cổng trên thân/ Van đơn

Đầu kết nối 
dạng ống dẫn

Có đầu cắmCó đầu cắm

Có dây dẫn
(dài 300mm)

Có dây dẫn
(dài 300mm)

Không có
dây dẫn

Không có 
đầu cắm

Không có 
đầu cắm

Không có 
đầu cắm

Không có 
đầu cắm

Không có
dây dẫn

Dây dẫn
dài 300mm
Dây dẫn
dài 600mm

Dây dẫn
dài 300mm
Dây dẫn
dài 600mm

DC

Không có đèn/ 
điện áp cung cấp

Dòng

Cách thức đặt hàng
Lưu ý) Chỉ các loại DIN và đầu bắt dây dạng ống dẫn 
 có sẵn cho chế độ AC.

 Tham khảo phần đầu vào điện để biết thêm chi tiết

Lưu ý) Thông số kỹ thuật áp suất: 0.7 MPa, 
 DC hoặc 24VAC

 Chỉ áp dụng cho X500 và X505 cho thông 
 số kỹ thuật đặt hàngXem bảng dưới đây

Chú ý)  Nên chọn mạch tiết kiệm năng lượng  
 khi van hoạt động liên tục trong một 
 khoảng thời gian dài.
* Dạng T chỉ có ở lựa chọn điện áp DC. Khi T 
được chọn có dạng Z (Van có đèn và bộ chống 
quá điện áp mới tạo nên 1 cấu hình đúng của 
van.
 Ngoài ra khi sử dụng chọn dạng DIN với dạng 
T thì chỉ có mã DOS và YOS là đúng)

Với dòng xoay chiều, tham khảo kiểu cách 
đặt hàng dạng X600

Cổng trên đế

Kiểu cấp khí

Thông số áp suất

Điện áp định mức

Dạng truyền động

Kiểu ren

Kích thước cổng

Đặt hàng đặc biệt

Các dạng kết nối điện

Kiểu đấu điện

Dòng

Cổng cấp khí chung
Cổng cấp khí riêng

(Thường đóng)

Cổng xả van phụ trợ với ren 
đường ống M3

Không kèm theo đế*

Đầu ra dòng xoay chiều 

Ký hiệu Kích thước cổng

(Thường mở)

Loại áp suất cao (1.0 MPa)
Tiêu chuẩn (0.7MPa)

Tiêu chuẩn
Có mạch tiết kiệm điện (DC)

Dạng dây liền
Dạng cổng

cắm L
Dạng cổng

cắm M
Đầu kết nối
dạng DIN

Dạng DIN
(EN175301-803)

Đầu kết nối
dạng ống dẫn

*Dạng LN và MN có 2 ổ cắm
*Tham khảo trang 1294 về sự khác nhau dây kết nối của đầu cắm dạng L/M
*Tham khảo trnag 1295 để biết chi tiết đầu kết nối dạng DIN (EN175301-803)
Chú ý) Với cùng thông số kỹ thuật dạng DC, tất cả các loại dây dẫn cho kiểu 24 VAC đều được đánh dấu CE

Chú ý: Đối với dạng điện áp AC, sẽ không có lựa chọn "S", vì đã được thiết 
 kế trong mạch chỉnh lưu
* Đối với dạng DIN đèn được gắn trong đầu cắm nên các mã hàng DOZ, 
DOU, YOZ, YOU là không có.

Khi sử dụng bộ khử quá điện áp nhưng điện áp dư 
vẫn còn tồn tại

Đèn/ Bộ khử quá điện áp

Cảnh báo

Không có đèn và bộ khử quá điện áp
Có bộ khử quá điện áp
Có đèn và bộ khử quá điện áp
Có bộ khử quá điện áp (không cực)
Có đèn và bộ khử quá điện áp (Không cực)

Tác động thủ công
Dạng nhấn 
không khóa

Dạng nhấn 
có rãnh xoay

Dạng nhấn 
xoay khóa, có cần gạt[Chuẩn IP65] [Chuẩn IP65] [Chuẩn IP65]

Bao gồm đệm van và 2 ốc



0.2 đến 0.7
0.2 đến 1.0

-100kPa đến 0.7
-100kPa đến 1.0

N.C. hoặc N.O. (Linh động)

5

300/50

Loại S, Z Loại R, U

Dòng

Thông số kỹ thuật
Tiêu thụ điện năng thấp 1.5W (DC)
Có thể sử dụng như một bộ 
chọn hoặc van phân chia
Có thể thay đổi từ N.C sang 
N.O
Có thể sử dụng trong các 

ứng dụng chân không
Lên tới -100 kPa

Lưu chất
Dạng chuyển động
Không có cổng cấp khí phụ
Dải áp suất hoạt động (MPa)

Nhiệt độ lưu chất và môi trường (0C)
Tần số hoạt động tối đa

Tác động thủ công

Dạng cổng xả phụ trợ
Bôi trơn
Cách gá đặt
Chống va đập/ rung (m/s2)
Vỏ thiết bị

Tiêu chuẩn
Áp suất cao
Tiêu chuẩn
Áp suất cao
Áp suất cổng cấp khí phụ

Có cổng cấp khí phụ
Dải áp suất hoạt động (MPa)

Giống với áp suất hoạt động (Nhỏ nhất 0.2 MPa)

Dạng nhấn không khóa
Dạng nhấn có rãnh xoay

Dạng nhấn xoay khóa, có cần gạt

Cổng xả đơn
Không yêu cầu
Không hạn chế

Chống bụi (IP65 cho D, Y, T)

-10 đến 50 (Không đóng băng)

Khí

Chú ý) Chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi được thử nghiệm theo hướng dọc trục và theo phương  
 vuông góc với van chính ở cả hai trạng thái cấp điện và ngắt điện cho mỗi điều kiện.  
 (Giá trị ở giai đoạn ban đầu)
               Chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm quét 1 lần trong khoảng 45 đến 2000Hz. 
 Thử nghiệm được thực hiện ở hai trạng thái cấp điện và ngắt điện theo hướng dọc
 trục và phương vuông góc của van chính và phần cứng.

Thông số kỹ thuật

Cấp khí riêng

Cách thức đặt hàng

Thời gian đáp ứng

Đầu vào điện

Dao động điện áp cho phép
Tiêu chuẩn

Điện áp định mức 
cuộn dây (V)

Năng lượng 
tiêu thụ (W) Với mạch điện tiết 

kiệm năng lượng

Công suất 
cụ thể (VA)*

Bộ khử điện áp xung
Đèn hiển thị

* Nó có điểm chung giữa 110 VAC và 115 VAC, và giữa 220 VAC và 230 VAC

* Dao động điện áp cho phép -15% đến +5% điện áp định mức cho 115 VAC hoặc 230 VAC

* Điện áp giảm do mạch bên trong các loại S, Z, T (có mạch tiết kiệm điện), nên dao động điện áp cho phép 
phải nằm trong phạm vi sau:
 24 VDC: –7% đến +10%  
 12 VDC: –4% đến +10%

Sử dụng kiểu cấp khí riêng trong các 
trường hợp sau:
-  Cho khí chân không hoặc cho áp suất 

thấp 0.2MPa trở xuống.
-  Vì van này có rò rỉ không khí nhẹ, nó 

không được sử dụng để giữ chân 
không (bao gồm cả giữ áp suất dương) 
trong bình chứa áp suất.

- Khi có cổng P bị giảm kích thước 
đường kính.

-  Khi sử dụng cổng A làm cổng giải 
phóng khí quyển, ví dụ: máy thổi khí.

Chú ý) Dựa vào kiểm tra hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010. (Nhiệt độ cuộn điện: 200C, ở điện áp định mức)

Dây liền (G), (H)
Dạng cổng cắm (L)
Dạng cổng cắm (M)

Dạng DIN (D)
Din (EN175301-803), Dạng (Y)
Đầu kết nối dạng ống dẫn (T)

điện áp định mức*
1.5 (Có đèn: 1.55)

1.5 (Có đèn: 1.55)

1.55 (Có đèn: 1.65) 1.55 (Có đèn: 1.7)

Đi ốt (Loại không phân cực: Biến tần)
LED ( Bóng đèn nê ông dùng cho kiểu D, Y, T của dạng AC 

Mã Thông số kỹ thuật áp suất

Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)
Áp suất cao (0.2 đến 1.0)

13 hoặc thấp hơn
17 hoặc thấp hơn
14 hoặc thấp hơn
18 hoặc thấp hơn
19 hoặc thấp hơn
22 hoặc thấp hơn

38 hoặc thấp hơn
42 hoặc thấp hơn
39 hoặc thấp hơn
43 hoặc thấp hơn
44 hoặc thấp hơn
47 hoặc thấp hơn

16 hoặc thấp hơn
20 hoặc thấp hơn
17 hoặc thấp hơn
21 hoặc thấp hơn
22 hoặc thấp hơn
25 hoặc thấp hơn

38 hoặc thấp hơn
42 hoặc thấp hơn
39 hoặc thấp hơn
43 hoặc thấp hơn
44 hoặc thấp hơn
47 hoặc thấp hơn

Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)
Áp suất cao (0.2 đến 1.0)

Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)
Áp suất cao (0.2 đến 1.0)

Thời gian đáp ứng ms (ở áp suất 0.5 MPa)
Có đèn/bộ khử điện áp xungKhông có đèn/

bộ khử điện áp xung

1.5 (Có đèn: 1.75)

1.5 (Có đèn: 1.75)

0.75 Chú ý) (Đèn luôn luôn bật)
[Bắt đầu 1.75, Gữ 0.75]

0.55 Chú ý) (Đèn luôn luôn bật)
[Bắt đầu 1.55, Gữ 0.55]

Cổng xả van phụ trợ với ren đường ống M3 

Đầu ra dòng xoay chiều



Chú ý)

Đặc tính dòng chảy/ Khối lượng

Loại phụ trợ nhỏ
Cổng cấp khí nằm trên đế/Van đơn Dòng

Ví dụ - ứng dụng

Cấu tạo

(1) Van thổi

(5) Van chia

Cổng trên đế

(6) Xy lanh 
     một tác động

(7) Xy lanh 
     hai tác động

(8) Xy lanh
     hai tác động 
     (Xả giữa)

Cổng cấp khí riêng

Cổng cấp khí riêng

Cổng cấp khí riêng Cổng cấp khí riêng Cổng cấp khí riêng

Bơm chân không

Nhả khí chân không
Áp suất khí quyển
hoặc áp suất thấp

Giác hút chân không

(2) Van xả áp (3) Van chuyển nguồn (4) Van cho ứng dụng chân không

Chú ý) Giá trị không có gá

Mã Kích thước
cổng

Khối lượng
Vòng dây Đầu cắm DIN

Lọc

Ký hiệu

Ký hiệu

Danh sách thành phần

Cách thức đặt hàng đế van

Kích thước cổng

Kiểu renDòng

Cảnh báo
Mô men xoắn 
của ốc gá đặt

Phần tử thay thế

Tấm tiếp hợp
Lõi trượt
Tấm chắn
Pít tông
Lõi trượt
Phần giữ dầu, mỡ
Lò xo

Cuộn điện của van
Gá
Đế
Vít dạng lục lăng
(1pcs)

Kiểu cấp khí

Cổng cấp
khí chung

Cổng cấp
khí riêng

Mô tả

Mô tả
Mã thành phần

Chú ý

Tham khảo phần lựa chọn đặt hàng lắp đặt van phụ trợ Bộ lọc tích hợp

Nhôm đúc

Cho gá đặt van Chú ý) Các thông số kỹ thuật này chung cho 
            cả loại cổng cấp khí chung và cổng 
            cấp khí riêng 

Vật liệu
Nhôm đúc

Nhựa
Nhựa
Nhựa

Nhôm/HNBR
Nhựa

Thép không gỉ

Chú ý

Trắng
Xám
Trắng



Vòng đệm cao su/ 3 cổng/ Loại van phụ trợ nhỏ bao gồm đế van
Cổng xả chung 
Cổng xả riêng

Kiểu 41
Kiểu 42

Đặt hàng đế van

Dòng

Dòng

Kiểu cấp khí

Kiểu cấp khí

Cổng cấp khí chung
Cổng cấp khí riêng

Kích thước cổng

Kích thước cổng
Ký hiệu Kích thước cổng Dòng áp dụng

Ký hiệu

2 trạm

20 trạm

Kích thước cổng Dòng áp dụng

2 trạm

20 trạm

Số trạm van

Số trạm van

Kiểu ren

Kiểu ren

Kiểu 41/ Cổng xả chung

Kiểu 42/ Cổng xả riêng

Chú ý: Khi chọn kiểu đế van có cổng  
 cấp khí riêng, cổng cấp khí  
 riêng sẽ được lắp.

Cổng cấp khí chung
Cổng cấp khí riêng

Chú ý: khi chọn kiểu đế van có cổng  
 cấp khí riêng, cổng cấp khí  
 riêng sẽ được lắp.

Dòng



[Chuẩn IP65] [Chuẩn IP65] [Chuẩn IP65]

Chuẩn UL

Chuẩn UL

Chuẩn UL

Chú ý)

Chú ý)

Chuẩn UL

Chuẩn UL

Cách thức đặt hàng van (Có gá và 2 bu lông)

* Để biết thông số kỹ thuật loại công suất thấp

Cổng cấp khí chung

(Thường đóng)
(Thường mở)

Không có đèn và bộ khử quá điện áp
Có bộ khử quá điện áp
Có đèn và bộ khử quá điện áp
Có bộ khử quá điện áp (không cực)
Có đèn và bộ khử quá điện áp (Không cực)

Cổng xả van phụ trợ với ren đường ống M3

Đầu ra dòng xoay chiều 

Tiêu chuẩn (0.7 MPa)

Tiêu chuẩn
Với mạch tiết kiệm điện (chỉ DC)

Loại áp suất cao (1.0 MPa)

Cổng cấp khí riêng

Loại

Kiểu cấp khí

Dạng hoạt động

Điều khiển thủ công

Đèn/ Bộ khử quá điện áp

Đặt hàng đặc biệt

Các dạng kết nối điện

Thông số kỹ thuật áp suất

Thông số kỹ thuật cuộn điện

Điện áp định mức
Cảnh báo

Chú ý) Nên chọn mạch tiết kiệm năng lượng khi van hoạt 
            động liên tục trong một khoảng thời gian dài.
* Dạng T chỉ có ở lựa chọn điện áp DC. Khi T được chọn có 

dạng Z (Van có đèn và bộ chống quá điện áp mới tạo nên 
1 cấu hình đúng của van.
 Ngoài ra khi sử dụng chọn dạng DIN với dạng T thì chỉ có 
mã DOS và YOS là đúng)

Chú ý: Đối với dạng điện áp AC, sẽ không có lựa chọn "S", vì đã được thiết kế   
         trong mạch chỉnh lưu

* Đối với dạng DIN đèn được gắn trong đầu cắm nên các mã hàng DOZ, DOU, 
YOZ, YOU là không có.

Với dòng xoay chiều, tham khảo kiểu cách đặt 
hàng dạng X600

* Dạng LN và MN có 2 ổ cắm
* Tham khảo trang 1294 về sự khác nhau dây kết nối của đầu cắm dạng L/M
* Tham khảo trnag 1295 để biết chi tiết đầu kết nối dạng DIN (EN175301-803)
Với cùng thông số kỹ thuật dạng DC, tất cả các loại dây dẫn cho kiểu 24 VAC đều được đánh dấu CE

Loại phụ trợ nhỏ
Cổng xả chung/Kiểu 41 Cổng xả riêngKiểu 42 Dòng

Lưu ý)  Chỉ các loại DIN và    
            đầu bắt dây dạng ống   
            dẫn có sẵn cho chế độ AC.

Lưu ý) Thông số kỹ thuật áp suất: 
 0.7 MPa, DC hoặc 24VAC

 Chỉ áp dụng cho X500 và X505 
 cho thông số kỹ thuật đặt hàng

Xem bảng dưới đây

Dạng nhấn 
không khóa

Dạng nhấn có rãnh 
xoay để khóa

Dạng nhấn xoay 
khóa, có cần gạt

Khi sử dụng bộ khử quá điện áp nhưng điện áp dư 
vẫn còn tồn tại

Đầu kết nối 
dạng ống dẫn

Có đầu cắmCó đầu cắm

Có dây dẫn
(dài 300mm)

Có dây dẫn
(dài 300mm)

Không có
dây dẫn

Không có 
đầu cắm

Không có 
đầu cắm

Không có 
đầu cắm

Không có 
đầu cắm

Không có
dây dẫn

Dây dẫn
dài 300mm
Dây dẫn
dài 600mm

Dây dẫn
dài 300mm
Dây dẫn
dài 600mm

DC
Không có đèn/ 
điện áp cung cấp

Dạng dây liền
Dạng cổng

cắm L
Dạng cổng

cắm M
Đầu kết nối
dạng DIN

Dạng DIN
(EN175301-803)

Đầu kết nối
dạng ống dẫn



cái

cái

cái

cái

Mặt U

Mặt D

Dòng

Thông số kỹ thuật đế vanĐường ống được tập trung 
ở cạnh bên của đế van.
Tất cả đường cấp khí riêng 
lắp tập trung tại đế.

2 loại cổng xả

Lựa chọn đế van

Cách thức đặt hàng mã gộp được lắp ráp (Ví dụ)

Mã đặt hàng ví dụ

Chú ý) Cấp khí vào cổng 1(P) và xả khí từ cổng 3(R) từ 2 phía từ 10 trạm van trở lên

Chỉ ra các van được gắn bên dưới đế, thứ tự bắt đầu từ trạm 1 như trong bản vẽ

Mã đế van
Thông số cổng kết nối

Dạng cổng

Chung

Chung
Riêng

Chung
Riêng
Chung
Riêng

Dạng cổng Kích thước
cổng

Kích thước cổng:

Van
áp dụng

Số trạm
Van

áp dụng

2 đến 20 trạm

2 đến 20 trạm

2 đến 20 trạm

Đế van
Khối lượng: W (g)

Số trạm: n
Chú ý)

Sêri
Cổng cấp khí riêng chung một đường ống

Cổng xả chung hoặc riêng có sẵn. Đối với 
lại cổng xả riêng, khí xả bị hạn chế

Dễ dàng lựa chọn giữa
N.C. và N.O.
Dạng hoạt động có thể dễ dàng thay đổi từ 
thường đóng sang thường mở bằng cách 
thay đổi hướng của van và đế 180 độ.

Mô tả

Lắp tấm bịt
(gồm gá và 2 bu lông)

Mã Loại đế van áp dụng

Trạm van
(Kiểu 41, đế van 5 trạm)

Dấu hoa thị biểu thị cho lắp ráp
Ký hiệu nó là 1 phần của van điện từ

(Bịt đế van)
(Mã van thường đóng)
(Mã van thường mở)



Dòng

Van 3 cổng vận hành bằng khí



3 cổng/ Vận hành bằng khí
Cổng trên thân/ Van đơn

Dòng

Dòng
Dòng VPA300

Dòng VPA500

Dòng VPA700

Đặc tính van

Đặt hàng mã đặc biệt

Gá

Dạng truyền động

Kích thước cổng

Cách đặt hàng

Kiểu ren

Thông số kỹ thuật

Đặc tính lưu lượng/ Khối lượng

Lưu chất
Dạng truyền động

Áp suất van phụ trợ (MPa)
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (oC)
Bôi trơn
Cách gá đặt
Chống va đập/ rung (m/s2)

Dải áp suất hoạt động (MPa)

Tiêu chuẩn
Với chân không

Không bao gồm gá
Bao gồm gá

N.C. (Thường đóng)
N.O. (Thường mở)

Đặc điểm kỹ thuật có 
thể hoán đổi cho nhau 
với lỗ ren gá đặt van 
trước đó.

Ký hiệu

Khí

N.C. hoặc N.O. (Linh động)

Mã hàng

Chú ý) Van không bao gồm gá

Kích thước cổng Khối lượng (g) Chú ý)

0.2 đến 1.0 (Tương đương với áp suất hoạt động hoặc hơn)
–10 đến 50 (Không đóng băng)

Không yêu cầu
Không hạn chế

300/50

Tiêu chuẩn
Với chân không

0.2 đến 1.0
–100 kPa đến 0.2

Kích thước cổng

Chú ý)

Chú ý) Chống va đập: Không có trục trặc đối với các hướng trục và góc vuông của van chính, mỗi lần một lần.
 Khi tín hiệu cổng điều khiển BẬT và TẮT. (Giá trị ở thời kỳ ban đầu)
                Chống rung: Chống rung:Khả năng chống rung: Không có sự cố nào từ thử nghiệm với 45 đến 2000 Hz 

một lần quét, theo hướng trục và góc vuông của van chính, mỗi lần một lần khi tín hiệu điều 
khiển BẬT và TẮT. (Giá trị ở thời kỳ ban đầu)



Cấu tạo
Tiêu chuẩn

Sử dụng cho chân không

Ký hiệu

Các phần tử cấu tạo Gá lắp đặt

Thân
Tấm chuyển đổi
Tấm chắn
Lõi trượt
Van đĩa
Vòng giữ
Lò xo

Van vận hành bằng khí
Cổng trên thân/ Van đơn Dòng

Tiêu

chuẩn

Dùng
cho 

chân
không

Mô tả Mô tả Mã Mã thành phầnVật liệu
Nhôm đúc

Nhựa
Nhựa
Nhựa

Nhôm/HNBR

Nhựa
Thép không gỉ

Trắng
Xám

Trắng

Chú ý

Gá đặt
(Với 2 bu lông)



Khí

N.C. hoặc N.O. (Linh động)

0.2 đến 1.0 (Tương đương với áp suất hoạt động hoặc hơn)
–10 to 50 (Không đóng băng)

Không yêu cầu
Không hạn chế

300/50

Tiêu chuẩn
Với chân không

0.2 đến 1.0
–100 kPa đến 0.2

Lưu chất
Dạng truyền động

Áp suất van phụ trợ (MPa)
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (oC)
Bôi trơn
Cách gá đặt
Chống va đập/ rung (m/s2)

Dải áp suất hoạt động (MPa)

Chú ý)

Cách thức đặt hàng

Thông số kỹ thuật

Dòng
Dòng VPA300

Dòng VPA500

Dòng VPA700

Đặc tính van Kiểu ren

Kích thước cổng cấp (trên đế)

3 cổng/ Van vận hành bằng khí
Cổng nằm trên đế/ Van đơn

Dòng

Tiêu chuẩn

N.C. (thường đóng)
N.O. (thường mở)

Với chân không

Ký hiệu

Với 1 gioăng và 2 ốc

Không có đế
Kích thước cổng

Chú ý) Chống va đập: Không có trục trặc đối với các hướng trục và góc vuông của van chính, mỗi lần một lần.
 Khi tín hiệu cổng điều khiển BẬT và TẮT. (Giá trị ở thời kỳ ban đầu)
                Chống rung: Chống rung:Khả năng chống rung: Không có sự cố nào từ thử nghiệm với 45 đến 2000 Hz 

một lần quét, theo hướng trục và góc vuông của van chính, mỗi lần một lần khi tín hiệu điều 
khiển BẬT và TẮT. (Giá trị ở thời kỳ ban đầu)

Mã hàng Kích thước cổng Khối lượng (g) Chú ý)

Đặc tính lưu lượng/ Khối lượng

Chú ý) Van không bao gồm gá



STT

STT

Cấu tạo
Tiêu chuẩn

Với chân không

Ký hiệu

Các phần tử cấu tạo

Phần tử thay thế Đặt hàng đế van

Kiểu ren

Kích thước cổng

Dòng

Chú ý
Lực xiết tối đa 
cho ốc vít

Van vận hành bằng khí
Gắn trên đế/ Van đơn Dòng

Tiêu 

chuẩn

Với
chân
không

Mô tả

Mô tả Mã hàng
Chú ý

Nhôm đúc

Với mặt bích của van

Ký hiệu

Vật liệu
Nhôm đúc
Nhôm đúc

Nhựa
Nhựa

Nhôm/HNBR

Nhựa
Thép không gỉ

Trắng
Xám

Trắng

Chú ý

Thân
Tấm chuyển đổi
Tấm chắn
Lõi trượt
Van đĩa
Vòng giữ
Lò xo

Gá

Đế van

Ốc vít dạng
lục lăng (1 cái)



Cách thức đặt hàng đế van

Kiểu renDòng

Kích thước cổng
Số trạm

Số trạm

Lựa chọn đế van

Kiểu 41/ Cổng xả chung

Kiểu 42/ Cổng xả riêng

3 Cổng/ Van vận hành bằng khí trên đế
Cổng xả chung   Loại 41  /
Cổng xả riêng   Loại 42

Dòng

Ký hiệu
2 trạm

20 trạm

Kích thước cổng Áp dụng cho dòng

Dòng

2 trạm

20 trạm

Kiểu ren

Kích thước cổng
Ký hiệu Kích thước cổng Áp dụng cho dòng

Mô tả

Lắp tấm bịt
(gồm gá và 2 bu lông)

Mã Loại đế van áp dụng



2 đến 20 trạm

2 đến 20 trạm

2 đến 20 trạm

Mặt U

Mặt D Cổng 1/4

Cách thức đặt hàng van (Gồm gá và 2 bu lông)

Thông số kỹ thuật đế van

Cách thức đặt hàng mã gộp được lắp ráp (Ví dụ)

Mã đặt hàng tham khảo (VV3PA3-41)

Dòng

Đặc tính van

Dạng truyền động

Kiểu ren

Dòng

N.C. (Thường đóng)

Tiêu chuẩn
Với chân không

N.O. (Thường mở)

Mã đặt Mã đế van

Thông số cổng kết nối

Dạng cổng
1P (SUP)

Chung

Chung

Riêng

Chung

Riêng

Chung

Riêng

Dạng cổng
1R (EXH)

Kích thước
cổng

Van
áp dụng

Số trạm Van
áp dụng Chú ý)

Đế van
Khối lượng: W (g)

Số trạm: n

Chú ý) Cấp khí vào cổng 1(P) và xả khí từ cổng 3(R) từ 2 phía từ 10 trạm van trở lên

Trạm van VV3PA3-41-051-02 ················· 1 cái (Kiểu 41, đ ế van 5 trạm)
   VP300-25-1A ······················· 1 cái (Bịt đế van)
   VPA344-1-A ························ 2 cái (mã van loại thường đóng)
   VPA344-1-B ························ 2 cái (mã van loại thường mở)

Dấu hoa thị biểu thị cho lắp ráp
Ký hiệu nó là 1 phần của van điện từ

Chỉ ra các van được gắn bên dưới đế, thứ tự bắt đầu từ trạm 1 như trong bản vẽ



Van cơ 2/3 cổng

Thông số kỹ thuật

Hướng kết nối ống
Lưu chất
Dải áp suất hoạt động
Nhiệt độ môi trường và lưu chất
Lưu lượng

Bôi trơn
Kích thước cổn ren
Khối lượng (cơ bản)
Mã gá

Kích thước nhỏ gọn
Hướng kết nối ống:
Mặt bên, mặt dưới
Có thể lựa chọn phương pháp 
lắp đặt:
Mặt bên, mặt dưới sử dụng  vít,
hoặc lắp đặt với kiểu gá đặc biệt
Đa dạng với các kiểu chấp hành

Dòng
Dòng VM100 nhẹ, nhỏ gọn được tích hợp sẵn đầu cắm nhanh và 
thân bằng nhựa Nhấn tại đây để biết thêm chi tiết

Mặt bên
Khí

−100 kPa đến 1 MPa
−5 đến 60°C (Không đóng băng)

Không yêu cầu

Mặt dưới

Chú ý 1)

Chú ý 2)

Chú ý 1) Sử dụng dầu bôi trơn Class 1 ISO VG32, nếu cần thiết
Chú ý 2) Gá chỉ sử dụng cho Kiểu kết nối dạng mặt bên 

Hướng kết nối ống
Lựa chọn thân

Số cổng

Cơ bản

Đầu con lăn bằng Polyacetal
Đầu con lăn đầu bằng thép
Đầu con lăn bằng Polyacetal
Đầu con lăn đầu bằng thép

Đầu con lăn bằng Polyacetal
Đầu con lăn đầu bằng thép
Đầu con lăn bằng Polyacetal
Đầu con lăn đầu bằng thép

Con lăn

Pit-ton thẳng

Pit-ton con lăn

Kiểu gạt
Đỏ

Đen
Xanh
Vàng
Đỏ
Đen
Xanh
Vàng

Đỏ
Đen
Xanh
Vàng

Đỏ
Đen
Xanh
Vàng

Nút nhấn
(dạng nấm)

Nút nhấn
(dạng lồi)

Nút nhấn
(Dạng bằng)

Với 1 túi bao gồm các lắp nút nhấn 
màu đỏ, đen, xanh, vàng.

Kiểu vặn
(2 vị trí)

(Thêm vào 
2 đơn vị 
cơ bản)

Kiểu chìa khóa (2 vị trí)
Kiểu vặn (3 vị trí)

Pit-ton 
con lăn chéo

Con lăn
1 chiều

Tá
c 

độ
ng

 b
ằn

g 
cơ

Tá
c 

độ
ng

 b
ằn

g 
ta

y

Tiêu chuẩn Kiểu Ren mặt dưới
2 Cổng

3 Cổng 5 Cổng 3 Cổng 5 Cổng 3 Cổng 5 Cổng

3 Cổng 2 Cổng 2 Cổng3 Cổng 3 Cổng

Mặt bên Mặt dưới Kiểu chấp hành
Mã cơ cấu
chấp hành

Khối lượng
bổ sung

Chú ý 1: Có thể thay đổi kiểu chấp hành và mã của cơ cấu chấp hành trong bảng trên
Chú ý 2: Với loại nút nhấn (dạng nấm), nút nhấn (dạng lồi), nút nhấn (dạng bằng)
Chú ý 3: Núm của Kiểu vặn (2 vị trí và 3 vị trí) không thể tháo rời hoặc thay thế
Chú ý 4: Màu sắc của loại Pit-ton  



Cấu tạo

Linh kiện thành phần

Van Chốt giữ
Lò xo
Lò xo

Thép không gỉ
Thép không gỉ
Thép đàn hồi

Thép cánĐầu bịt

Pit-ton

Vành trượt
Van

Số cổng

Kiểu cơ cấu chấp hành
Tùy chọn gá

Hậu tố cho chỉ số

Hậu tố cho truyền động

Thực hiện đặt hàng

Van cơ 2/3 cổng

Cách đặt hàng

Dòng VM100

Loại thay thế, nút nhấn
Loại khóa chốt

Không gá

Bao gồm gá

Chỉ áp dụng cho loại nút nhấn (dạng nấm)

Với chỉ số thu nhỏ

Con lăn bằng thép

Màu sắc
của

nút nhấn

Đỏ
Đen
Xanh
Vàng

Tùy chọn thân

Kích thước ren

Kiểu cổng mặt bên Kiểu cổng mặt dưới

Không có cơ cấu chấp hành

Cơ cấu chấp hành Cơ cấu chấp hành

Không có cơ cấu chấp hành

Hướng kết nối ống
 và chiều cao pit-ton

Dòng VM100 nhỏ gọn và nhẹ được tích hợp sẵn đầu 
cắm nhanh và thân bằng nhựa. Nhấn tại đây để biết 
thêm chi tiết

(Chỉ cho Kiểu vặn
3 vị trí)

Mặt bên

Mặt bên

Chỉ dành cho
cổng mặt bên

Chỉ cho cổng mặt dưới
Có thể kết hợp:  Không thể kết hợp:

Kiểu ren mặt dưới

Mặt dưới

Chỉ áp dụng cho loại cổng bên

Chiều cao pit-ton Cổng bên
Dài

Dài

Ngắn

Ngắn
Dài

Ngắn

Dài Ngắn
Cổng dưới

Kiểu tác động
Cơ bản

Kiểu con lăn
Kiểu con lăn 1 chiều

Pitton thẳng
Pitton con lăn

Pitton con lăn chéo
Kiểu gạt

Nút nhấn (Nấm)
Nút nhấn (dạng lồi)

Nút nhấn (dạng bằng)
Kiểu vặn

Kiểu chìa khóa
Kiểu vặn

Chỉ áp dụng cho loại mặt bên
Tuy nhiên không áp dụng cho kiểu vặn (3 vị trí). Gá được vận 
chuyển cùng, nhưng không lắp ráp.

Chỉ áp dụng với kiểu kết nối mặt dưới.

Cổng R
Chỉ cho loại 3 cổng

Cổng R
Chỉ cho loại 3 cổng

Cổng 1 Cổng 2

Lực Lực

Mô tả Vật liệu
Phủ trắng

2 cổng

2 cổng
3 cổng
5 cổng

3 cổng
Xám
Trắng

Chú ý Mô tả Vật liệu Chú ý



Dòng VM100/ Kết nối ống mặt bên

Dòng VM100

Cơ bản

Kiểu con lăn

Kiểu con lăn 1 chiều

Pit-ton thẳng

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu

Cổng kết nối cơ cấu chấp hành

Cổng R

2 cổng

3 cổng

2 cổng

3 cổng

2 cổng

3 cổng

2 cổng

3 cổng

Nguồn 0.5 Mpa

Nguồn 0.5 Mpa

Nguồn 0.5 Mpa

Nguồn 0.5 Mpa

Mã hàng

(chỉ 3 cổng)

Cổng R
Chỉ cho loại 3 cổng

Cổng R
Chỉ cho loại 3 cổng

Vật liệu bằng thép hoặc Polyacetal

Vật liệu bằng thép hoặc Polyacetal

Cổng kết nối

Cổng kết nối

Cổng kết nối

Đai ốc

Độ dày 5, Rộng 17

Cổng R
Chỉ cho loại 3 cổng

Cổng kết nối

Lỗ lắp bảng điều khiển



Dòng VM1000/ Kết nối ống mặt bên
Pit-ton con lăn

Pit-ton con lăn chéo

Kiểu gạt

Nút nhấn (Nấm)

Ký hiệu
Vật liệu bằng thép hoặc Polyacetal Đai ốc

Độ dày 5, Rộng 17

Cổng R
Chỉ cho loại 3 cổng

Van cơ 2/3 cổng Dòng VM100

2 cổng

3 cổng

Nguồn 0.5 Mpa

Ký hiệu

Lỗ lắp bảng điều khiển

Lỗ lắp bảng điều khiển

Lỗ lắp bảng điều khiển

Lỗ lắp bảng điều khiển

2 cổng

3 cổng

Con lăn polyacetal hoặc thép cứng

Đai ốc

Cổng R
(chỉ 3 cổng)

Cổng R
(chỉ 3 cổng)

Cổng R
(chỉ 3 cổng)

lỗ gá

lỗ gá

lỗ gá

lỗ gá

Độ dày 5,
chiều rộng 17

Đai ốc
Độ dày 5,
chiều rộng 17

Nguồn 0.5 Mpa

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Nguồn 0.5 Mpa

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Nguồn 0.5 Mpa



Dòng VM100/ Kết nối ống mặt bên
Nút nhấn (Lồi)

Nút nhấn (bằng)

Kiểu vặn (2 vị trí)

Dòng VM100

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Lỗ lắp bảng điều khiển

Lỗ lắp bảng điều khiển

Lỗ lắp bảng điều khiển

Nguồn 0.5 Mpa

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Nguồn 0.5 Mpa

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Nguồn 0.5 Mpa

Cổng R
(chỉ 3 cổng)

lỗ gá

Cổng R
(chỉ 3 cổng)

lỗ gá

Cổng R
(chỉ 3 cổng)

lỗ gá



Dòng VM100/ Kết nối ống mặt bên
Kiểu chìa khóa (2 vị trí)

Kiểu vặn (3 vị trí)

Chìa khóa có thể chuyển đổi vị trí '' đóng '' và ''ngắt''
Bao gồm thêm 1 chìa khóa dự phòng

Van cơ 2/3 cổng Dòng VM100

Lỗ lắp bảng điều khiển

Lỗ lắp bảng điều khiển

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Nguồn 0.5 Mpa

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Nguồn 0.5 Mpa

Cổng R
(chỉ 3 cổng)

lỗ gá



Dòng VM100/ Kết nối ống mặt bên
Bao gồm gá Kiểu ren mặt dưới

Bu-lông gá

Gá bu-lông, nên sử dụng 
bu-lông lục giác 

lỗ gá

Kiểu ren mặt dưới

Cổng ren

Linh kiện thành phần Số lượng
Gá

Bu-lông

Đai ốc

Dòng VM100



2 x M5 x 0.8 chiều sâu 4

2 x M5 x 0.8 chiều sâu 4

2 x M5 x 0.8 chiều sâu 4

Dòng VM100/ Kiểu nối ống mặt bên
Cơ bản

Cần lăn

Con lăn một chiều

Ký hiệu

Với chỉ số thu nhỏ

2 cổng

3 cổng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Cổng R

Lỗ gá 

Chỉ thị khí nén

Lỗ kết nối

Chất liệu băng thép hoặc Polyacetal

Chất liệu bằng thép hoặc Polyacetal

Lỗ kết nối

Lỗ kết nối

(chỉ 3 cổng)

Cổng R
(chỉ 3 cổng)

Cổng R
(chỉ 3 cổng)

Van cơ 2/3 cổng Dòng VM100

Nguồn 0.5 Mpa

Nguồn 0.5 Mpa

Nguồn 0.5 Mpa

Mã hàng



Cần đẩy thẳng

Cần đẩy dạng con lăn ngang

Cần đẩy dạng con lăn dọc

Kết nối theo bảng

Kết nối theo bảng

Kết nối theo bảng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Lỗ kết nối

chiều sâu

chiều sâu

Đai ốc
Chiều cao 5, chiều rộng 17

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Cổng R

lỗ kết nối

chiều sâu 4

Đai ốc
Chiều cao 5
Với chiều rộng 17

(Chỉ van 3 cổng)

Lỗ kết nối

Chất liệu bằng thép cứng hoặc polyacetal

Chất liệu bằng thép cứng hoặc Polyacetal Chiều cao 5,
Chiều rộng 17

Đai ốc

Dòng VM100/Cổng bên dưới

Dòng VM100

Áp cấp 0.5 Mpa

Áp cấp 0.5 Mpa

Áp cấp 0.5 Mpa



Cần gạt

Nút ấn (hình nấm)

Nút ấn (mở rộng)

Kết nối theo bảng

Kết nối theo bảng

Kết nối theo bảng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Áp cấp 0.5 MPa

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Áp cấp 0.5 MPa

Lỗ kết nối

chiều sâu 4

chiều sâu 4

chiều sâu 4

Lỗ kết nối

Lỗ kết nối

(chỉ 3 cổng)
Cổng R

(chỉ 3 cổng)
Cổng R

(chỉ 3 cổng)
Cổng R

Đai ốc
Chiều cao 5,
chiều rộng 17

Áp cấp 0.5 MPa

Dòng VM100/Cổng bên dưới

Van cơ 2/3 cổng Dòng VM100



Dòng VM100/ Cổng dưới

Dòng VM100

Nút ấn (bằng)

Kiểu núm vặn (2 vị trí)

Kết nối theo bảng

Lỗ kết nối

chiều sâu 4

chiều sâu 4

Lỗ kết nối

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Kết nối theo bảng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Cổng R
(chỉ van 3 cổng)

Cổng R
(chỉ van 3 cổng)

Áp cấp 0.5 MPa

Áp cấp 0.5 MPa



Dòng VM100/Cổng bên dưới

Van cơ 2/3 cổng Dòng

Kiểu chìa khóa (2 vị trí)

Bộ chọn xoắn (3 vị trí)

Kết nối theo bảng

Kết nối theo bảng

Ký hiệu
2 cổng

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

3 cổng

Ký hiệu
3 cổng

Cổng R
(Chỉ van 5 cổng)

5 cổng

Áp cấp 0.65 MPa

Áp cấp 0.65 MPa

Lỗ kết nối

chiều sâu 4

chiều sâu 4

Chìa khóa có thể được gỡ bỏ tại các vị trí "ON" và "OFF".
Bao gồm một chìa khóa dự phòng



Thông số kỹ thuật

Kiểu

2 cổng 3 cổng

2 cổng 3 cổng

2 cổng 3 cổng

3 cổng 5 cổng 3 cổng 5 cổng

Lưu chất
Dải áp suất hoạt động
Nhiệt độ môi trường và lưu chất
Đặc điểm lưu lượng

Tra dầu
Cổng ren
Trọng lượng (cơ bản)
Mã gá

Lưu lượng lớn
Có thể chọn phương pháp Gá đặt:
Gá bên cạnh, Gá phía dưới sử dụng
vít hoặc gá với khung
Một số các loại thiết bị truyền động

Van cơ 2/3

Dòng

Chú ý 1)

Chú ý 2)

Lưu ý 1) Sử dụng dầu tuabin ISO VG32 loại 1, nếu được bôi trơn.
Lưu ý 2) Chỉ có thể sử dụng giá đỡ để lắp bên.

Khí

0 đến 1 MPa
−5 đến 60°C (Không đóng băng)

Không cần thiết

Hướng ống
Tùy chọn thân
Số lượng cổng

Cổng bên Cơ cấu chấp hành
Số bộ phận
chấp hành

Trọng lượng bổ sung
cho bộ phận chấp hành

Tiêu chuẩn Với cổng ren phía dưới

Cơ bản

Con lăn
Con lăn polyacetal
Con lăn thép cứng
Con lăn polyacetal
Con lăn thép cứng

Con lăn đa giác
Con lăn thép cứng

Đỏ
Đen

Xanh lá
Vàng
Đỏ
Đen

Xanh lá
Vàng

Đỏ
Đen

Xanh lá
Vàng

Đỏ
Đen

Xanh lá
Vàng

Cần gạt
một chiều

Cần đẩy 
dạng con lăn
Pít tông
con lăn chéo

Cần đẩy thẳng

Cần gạt

Nút ấn
(Nấm)

Nút ấn
(mở rộng)

Nút ấn Với một nút ấn màu đỏ, 
đen, xanh lá cây, vàng

Van dùng khóa (2 vị trí)
Van xoay tay (3 vị trí)

Bàn đạp chân

Bộ chọn
xoắn
(2 vị trí)

Q
uá

 tr
ìn

h 
vậ

n 
hà

nh
H

ướ
ng

 d
ẫn

 th
ao

 tá
c

Lưu ý 1) Có thể thay đổi cụm bộ truyền động và gắn kết thành loại cơ bản khi số phần của bộ chấp hành được chỉ định trong cột.
Lưu ý 2) Đối với nút ấn (nấm), nút ấn (xả), nút ấn (mở rộng) và vòng buộc riêng lẻ.
Lưu ý 3) Không thể gỡ bỏ hoặc thay thế tay cầm của bộ chọn (2 vị trí và 3 vị trí).
Lưu ý 4) Màu của pít tông: Xám (2 cổng), Trắng (3 cổng)



Van cơ 2/3

Cách đặt hàng

Cấu tạo

Các bộ phận cấu thành

Van

Cần đẩy

Cần đẩy kẹp
Bảo vệ
Van trong
Nguồn
Nguồn

Không chấp hành Được chấp hành

Số cổng

Lựa chọn thân

Kiểu chấp hành

Cổng ren

Đặt hàng đặc biệt

Chọn gá

Tùy chọn cho kiểu chấp hành

Dòng

2 cổng
3 cổng
5 cổng

(Chỉ kiểu núm
vặn 3 vị trí)

Cơ bản
Con lăn

Con lăn một chiều
Cần đẩy thẳng

Cần đẩy con lăn ngang
Cần đẩy dạng con lăn dọc

Cần gạt
Nút ấn (hình nấm)
Nút ấn (Mở rộng)

Nút ấn (bằng)
Kiểu núm vặn (2 vị trí

Kiểu chìa khóa (2 vị trí)
Kiểu núm vặn (3 vị trí)

Bàn đạp chân

Cổng R

Cổng 2 Cổng 2

Tác động lực

Cổng 1 Cổng 1

Chỉ có trên van 3 cổng

Kết nối bên thân
Với cổng ren phía dưới

Loại thay thế, nút ấn nấm
Loại khóa bật lại, nút ấn Nấm

Không
Với gá đi kèm

Con lăn thép cứng
Đỏ

Đen
Xanh lá
Vàng

Màu của
nút ấn

Lưu ý) Chỉ áp dụng cho nút ấn (dạng nấm)

Lưu ý) Chỉ áp dụng cho loại gắn bên.
            Tuy nhiên, không áp dụng cho kiểu núm vặn (3 vị trí) 
             và bàn đạp chân.
             Giá đỡ được vận chuyển cùng nhau, nhưng không 
             được lắp ráp.

Chất liệu Ghi chú
Phủ trắng

Xám
Trắng

2 cổng
3 cổng

Thép không rỉ
Thép lò xo

Đồng

Số Miêu tả



Cơ bản

Dòng VM200

Dòng VM200

Con lăn

Con lăn 1 chiều

Ký hiệu
2 cổng

Lỗ kết nối cơ cấu chấp hành

Cổng R

Lỗ kết nối

Lỗ kết nối

Lỗ kết nối

Áp cấp 0.5 MPa

Áp cấp 0.5 MPa

Áp cấp 0.5 MPa

(Chỉ van 3 cổng)

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Chất liệu bằng thép cứng hoặc Polyacetal

Chất liệu bằng thép hoặc Polyacetal

3 cổng

Ký hiệu
2 cổng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng



Cần đẩy thẳng

Cần đẩy dạng con lăn ngang

Cần đẩy dạng con lăn dọc

Lỗ kết nối

Lỗ kết nối

Lỗ kết nối

Vật liệu bằng thép cứng hoặc Polyacetal

Vật liệu bằng thép cứng hoặc Polyacetal

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

Van cơ 2/3 Dòng VM200

Dòng VM200

2 cổng

Đai ốc
Chiều dài 6,
Chiều rộng 27

Đai ốc
Chiều dài 6,
Chiều rộng 27

Đai ốc
Chiều dài 6,
Chiều rộng 27

3 cổng

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

2 cổng

3 cổng

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

2 cổng

3 cổng

Áp cấp 0.5 MPa

Áp cấp 0.5 MPa

Áp cấp 0.5 MPa



Cần gạt

Dòng VM200

Dòng VM200

Nút ấn (hình nấm)

Nút ấn (mở rộng)

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

2 cổng

3 cổng

Lỗ kết nối

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Lỗ kết nối

Lỗ kết nối

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Đai ốc
Chiều dài 6,
Chiều rộng 27

Áp cấp 0.5 MPa

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

2 cổng

3 cổng

Áp cấp 0.5 MPa

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

2 cổng

3 cổng

Áp cấp 0.5 MPa



Nút ấn (bằng)

Kiểu núm vặn (2 vị trí)

Kiểu chìa khóa (2 vị trí)

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

2 cổng

3 cổng

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

2 cổng

3 cổng

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

2 cổng

3 cổng

Lỗ kết nối

Lỗ kết nối

Lỗ kết nối

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Cổng R
(Chỉ van 3 cổng)

Van cơ 2/3

Cách đặt hàng

Dòng

Áp cấp 0.5 MPa

Áp cấp 0.5 MPa

Áp cấp 0.5 MPa
Có thể gỡ chìa khóa tại vị trí "ON' và  "OFF"
Bao gồm một chìa khóa dự phòng.



Kiểu núm vặn (3 vị trí)

Bàn đạp chân

Ký hiệu

Kết nối theo bảng

3 cổng

5 cổng

Ký hiệu
2 cổng

3 cổng

Cổng R

Lỗ kết nối

(Chỉ van 5 cổng)

Cổng R
(Chỉ van 5 cổng)

Dòng VM200

Dòng

Áp cấp 0.5 MPa

Áp cấp 0.5 MPa



đến

Van tay

Loại VHK-A
Với chức năng ngăn núm vặn bung ra
Diện tích hiệu quả: 2 đến 17.5mm2

Giảm lực vận hành
Xây dựng nhỏ gọn rất ít khuyết điểm
Bắt đầu với loại ống đường kính nhỏ 
nhất phi 4.
Lựa chọn từ 4 loại phù hợp với thông 
số kết nối ống
Van 3 cổng xả áp suất dư từ 2 (A) với 
núm văn đặt ở nút đóng.
(Không có cổng xả)

Thông số kỹ thuật

Xây dựng

Bộ phận cấu thành
Thân
Núm
Vòng cam
Đầu chặn
Thân lò xo
Lò xo
Zoăng kín
Vòng đệm
Van

Cassette

Van

Lưu chất
Áp suất phá hủy
Áp suất vận hành tối đa Chú ý 1

áp suất chân không vận hành*
Nhiệt độ môi trường và môi chất hoạt động
Chất liệu ống sử dụng Chú ý 2

Phụ kiện (lựa chọn) Gá

Van 2/3
Khí

Chú ý 1: Khi van được sử dụng tại áp suất nhỏ 0.1Mpa hoặc nhỏ hơn, lượng dò của van có thể lớn giá trị 
tiêu chuẩn (5cm3/min)

Chú ý 2: Hãy cẩn trọng về áp suất vận hành tối đa khi sử dụng ống nylon mềm hoặc ống polyurethane được 
sử dụng

* Sử dụng VHK2 (Van 2 cổng cho ứng dụng chân không)

Van 2 cổng
(màu xám)

Gá

Van 3 cổng
(màu xanh)

Hướng van cho biết van đang mở hay đóng.
ĐÓNG - MỞ: ngược chiều kim đồng hồ.

Van 2 cổng và van 3 cổng
có thể phân biệt được bởi màu sắc núm vặn

(Cổng xả) (Cổng xả)

Ký hiệu

Núm
Van 2 cổng: màu xám
Van ba cổng: màu xanh
Van 2/3 cổng: màu đỏ...(lựa chọn)

Van 2 cổng: Loại VHK2

Van 2 cổng Van 3 cổng

Van 3 cổng: Loại VHK3

Mô tả Chất liệu

Đồng Mạ Niken
Thép không gỉ

Ghi chú



Van tay Loại VHK-A

Cách đặt hàng

Các loại cắm ống

Loại van Gá

Màu núm vặn

2(A) Kích thước cổng

1 (P) Kích thước cổng

Van 2 cổng
Van 3 cổng

Ống áp dụng (mm) Ống áp dụng (mm)

Ố
ng

 á
p 

dụ
ng

 (m
m

)

Ố
ng

 á
p 

dụ
ng

 (m
m

)

Kích thước cổng R

Kí
ch

 th
ướ

c 
cổ

ng
 R

Kí
ch

 th
ướ

c 
cổ

ng
 R

Kích thước cổng R

Van 2 cổng
Van 3 cổng

Van 2 cổng
Van 3 cổng(Cơ bản)

(Tùy chọn)

Không
Với gá L

Xám
Xanh

Đỏ

* Gá và ốc được kèm nhau

1(P): Đầu cắm ống dây
2(A): Đầu cắm ống dây

1(P): Đầu ren
2(A): Đầu cắm ống dây

1(P): Đầu cắm ống dây
2(A): Đầu ren

1(P): Đầu ren
2(A): Đầu ren



Loại VHK-A

1(P)/2(A): Đầu cắm ống dây

1(P): Đầu ren, 2(A): Đầu cắm ống dây

Ống áp dụng

Cổng
ren R

Ống áp
dụng (mm) Mã

Thông số lưu lượng

*1 Van 3 cổng    *2 Kịch thước tham khảo sau khi lắp ren R

Kích thước gá đặtKhối
lượng Mã gá

(Với
chiều
rộng)

Mã

Thông số lưu lượng Kích thước gá đặt

Van 3 cổng

Khối
lượng

Mã gá



Van tay Loại VHK-A

1(P): Đầu cắm ống dây, 2(A): Đầu ren

1(P)/2(A): Ren ngoài

Ống áp dụng Cổng ren R
Mã

Thông số lưu lượng

*1 Van 3 cổng *2 Kịch thước tham khảo sau khi lắp ren R

Cổng ren R
Mã

Khối
lượng

Thông số lưu lượng Khối
lượng

Kích thước gá đặt

Mã gá

Kích thước gá đặt

*1 Van 3 cổng     *2 Kịch thước tham khảo sau khi lắp ren R

Mã gá

(Với
chiều
rộng)

(Với
chiều
rộng)

(Với
chiều
rộng)



Loại VHK-A 
Các biện pháp phòng ngừa

Thiết kế Đấu nối

Lựa chọn

Gá đặt Đầu cắm ống dây

Cảnh báo Chú ý

Chú ý

Chú ý

Chú ý

1. Vui lòng liên hệ SMC khi sử dụng chất lỏng.
2. Không cấp áp suất khí vào cổng 2 (A). Khí sẽ rò ra từ cổng 1 (P).
3. Vì van cho phép có một lượng khí nhỏ rò rỉ. Có thể không thích hợp 

để giữ áp suất trong bình tích áp.

Phương pháp vận hành:
Van phải được đóng mở một cách nhanh chóng và  an toàn.
Dừng núm vặn ở giữa có thể gây ra sự cố.

Gá đặt gá loại L:
Sử dụng một lực từ 0.5 đến 0.6 N khi siết bu lông.

Chú ý: Khi gá đặt với cổng ren R
1. Sử dụng cờ lê để cố định phần lục giác để vặn ren vào. Nếu kích 

thước cờ lê không phù hợp, nó sẽ bị trầy.

2. Đề vặn vào khớp nối, đầu tiên siết chặt tay, sau đó sử dụng công cụ 
để xoay 2-3 vòng. Nếu nó được vặn chặt quá mức, băng tan sẽ đẩy 

ra ngoài. Vì vậy có khả năng loại bỏ tác dụng khả năng làm kín của 
băng tan .

3. Tái sử dụng đầu nối:
   1) Thông thường, đầu nối có thể tái sử dụng 2-3 lần.
   2) Trước khi sử dụng lại đầu nối, hãy làm sạch chất làm kín còn lại 

trên đầu nối. Nếu chất làm kín bong ra và xâm nhập vào thiết bị, nó 
có thể gây ra rò rỉ không khí.

   3) Nếu phần làm kín không còn tác dụng, quấn lớp băng tan trên
phần làm kín để tái sử dụng. Không sử dụng bất kỳ chất làm kín nào 
khác ngoài băng tan.

1. Khi sử dụng ống của hãng khác không phải SMC, hãy xác minh 
rằng, đường kính ngoài của ống đáp ứng được độ chính xác sau:

� Ống nylon............................trong dải ±0.1mm
� Ống nylon mềm...................trong dải ±0.1mm
� Ống polyurethane................trong dải ±0.1mm, -0.2mm

Nếu độ chính xác bên ngoài của ống không đáp ứng được,có thể 
không thể kết nối được. Ngay cả khi nó kết nối được, có thể dẫn tới dò 
khí hoặc không thể kết nối



đến

Van tay

Loại 
Thông số kỹ thuật

Mô hình

Lưu chất

Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ môi chất vận hành

Áp suất phá hủy

Áp suất hoạt
động tối đa

Góc hoạt động
Dầu bôi trơn Không được yêu cầu (sử dụng dầu class 1ISO VG32)

Khí

(không đóng băng)

Loại Số vị trí

3 (đóng giữa)

3 (xả giữa)

2 (vị trí)

3 (đóng giữa)

3 (xả giữa)

2 (vị trí)

3 (đóng giữa)

3 (xả giữa)

2 (vị trí)

3 (đóng giữa)

3 (xả giữa)

2 (vị trí)

3 (đóng giữa)

3 (xả giữa)

2 (vị trí)

3 (đóng giữa)

3 (xả giữa)

2 (vị trí)

3 (đóng giữa)

3 (xả giữa)

2 (vị trí)

3 (đóng giữa)

3 (xả giữa)

2 (vị trí)

Hướng
cắm ống

Mô hình Đặc tính tốc độ dòng chảy
Khối lượng

Gá lên thân Gá lên bảng

Giá trị trong khung tham khảo kích thước cổng

Kích
thước
cổng



Cách đặt hàng

Van tay Loại VH

Đặc tính tốc độ dòng chảy

Van tay

Đường ống/Gắn kết

Làm theo đơn đặt hàng

Hậu tố kí hiệu

Kích thước cổng (kích thước danh nghĩa)

Kiểu ren

Kích thước cổng 
(kích thước danh nghĩa)

Chức năng

Kích thước thân (kích thước cơ bản)

Kí hiệu Mô tả

Ren 1/4 inch
Ren 3/8 inch
Ren 1/2 inch
Ren 1 inch

Ký hiệu

Ký hiệu Kích thước thân

Kiểu dáng

Bảng
gắn kết

Kiểu dáng

Bảng
gắn kết

Kiểu dáng

Chú thích) Với VH600, cổng 3 (R) chỉ nằm ở vị trí dưới cùng

Bảng
gắn kết

Chú thích) Đường ốngPhương pháp
gắn kết

Tiêu chuẩn
Tay gạt màu đỏ

Tiêu chuẩn
Tay dài

Tay gạt nằm
đối xứng 180 độ

Kích thước thân

* Khi chỉ định nhiều hơn một tùy chọn, chỉ ra kí tự theo thứ tự abc
* Lưu ý rằng cổng 1 (P) của VH600 được đặt ở phía tay cầm như 
   tiêu chuẩn

3 vị trí đóng giữa
3 vị trí xả giữa

2 vị trí
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 c
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 c
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 c
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 c
ủa
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Ký hiệu
2 vị trí

Đóng giữa

Xả giữa

Góc vận hành tay cầm và chiều khí
(Tham khảo các số liệu về hướng đường ống ở bên phải)

2 cổng

Hướng dòng chảy Hướng dòng chảy Hướng dòng chảy Hướng dòng chảy

3 cổng

Dải lưu lượng (Lit/phút (ANR))Dải lưu lượng (Lit/phút (ANR))

Áp suất cung cấp MPa Áp suất cung cấp MPa

Áp suất cung cấp MPaÁp suất cung cấp MPa

Dải lưu lượng (Lit/phút (ANR)) Dải lưu lượng (Lit/phút (ANR))



Cấu trúc

Loại VH

Các bộ phận cấu thành

Bộ phận thay thế
Mã của nút khóa 
cho gá bảng

Chất liệu

Kẽm đúc
Nhôm đúc

Gang thép
Gang thép

Mô tả

Mô tả Bộ phận cấu thành Chất liệu

Nhựa
Thép đàn hồi

Hợp kim kẽm

Hợp kim kẽm

Thép đàn hồi

Thép đàn hồi

Kết cấu thép

Kết cấu thép

Mã Mã Số thay thế

Lớp bảo vệ
Thân

Vòng trượt
Lò xo vòng trượt
Vòng
Đầu tay cầm
Lò xo
Ghim
Bóng thép
Đầu tay cầm
Lò xo
Ghim
Bóng thép
Đầu tay cầm
Cơ bản
Loại dài
Đỏ

Bảo trì
và thay thế

Lắp ráp 
đầu tay cầm

Lắp ráp 
đầu tay cầm

Tay cầm

Chú ý: không áp dụng cho loại VH600

Chú ý: phần thay thế cho loại VH600 không có sẵn
*Bao gồm dầu mỡ



Tuân thủ tiêu chuẩn OSHA 

Tác động đơn Tác động kép

Trọng
lượng
Trọng
lượng

Tiết kệm
năng lượng

Tiết kệm
năng lượng

Độ dẫn âmĐộ dẫn âm

lên tớilên tới

Nhẹ hơnNhẹ hơn

Thổi khí bằng 0
trong suốt quá trình
chuyển của tay vặn 

Thổi khí bằng 0
trong suốt quá trình
chuyển của tay vặn 

Tối đaTối đa

Tối đaTối đa

Van giảm áp 3 cổng có lỗ khóa
Dòng 

Bi
ện

 ph
áp

 an
 to

àn Tác động
kép

Có lỗ
khóa

Với cửa
sổ chỉ
báo

Bước 1

Bước 2

Kết hợp với một (loại mô-đun) F.R.L. là có thể



Tuần thủ tiêu chuẩn OSHA 

Cách chọn mã

Van giảm áp 3 cổng

Kích thước thân

Kiểu ren

Mã đặc biệt

Thông số kỹ thuật bán tiêu chuẩn

Tùy chọn

Kích thước cổng

Vật liệu tay vặn/ nắp đậy

Tác động đơn

Van giảm áp 3 cổng có lỗ khóa 
(tác động đơn)

Dòng 

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu

Mô tả

Mô tả

Mô tả

Với giá đỡ

Tích hợp giảm thanh

Tích hợp giảm thanh (cổng xả)

Chú ý)

Màu tay vặn: đen
Hướng dòng chảy: Phải → trái

Psi đơn vị hiển thị trên nhãn

Thân: Màu đỏ chú ý)

Ký hiệu

Ký hiệu

Van giảm áp 3 cổng

Dòng VHS mới tương thích với miếng đệm cũ Y200(T) đến Y600(T)

Đầu khí vào Đầu khí ra

Miếng đệm 

Miếng đệm có giá đỡ

Mã miếng đệm Mã miếng điệm có giá đỡ Thiết bị chuẩn bị khí nén áp dụng

Vật liệu
Nhựa PBT chống cháy

Nhôm

Kích thước
cổng

Kích thước thân

Chú ý) Tham khảo ảnh của X1 trong 
            trang 1707

Chú ý) Chỉ có ren NPT, theo luật đo lường. Sản phẩm 
            chỉ sử dụng ở nước ngoài (SI là kiểu đơn vị sử 
           dụng tại Nhật)

Một miếng đệm hoặc miếng đệm có giá đỡ là bắt buộc nếu van được kết hợp với mô-đun F.R.L. Vui lòng đặt hàng riêng
Kiểu VHS có thể đặt từ cách chọn mã của kết hợp mô-đun F.R.L



Chú thích 1) Giá đỡ/1 cái, ốc gá đặt/ 2 cái
Chú thích 2) Lõi  11, gioăng 12, lõi bảo vệ 13
                    1 cái cho mỗi loại

đến

đến

VHS20 đến 50-A VHS20 đến 50-B

VHS20 đến 50-A VHS20 đến 50-B

Tuần thủ tiêu chuân OSHA
Van giảm áp 3 cổng có lỗ khóa (tác động đơn)

Thông số kỹ thuật

Kết cấu

Các phần thành phần Tùy chọn phần

(Đầu khí vào) (Đầu khí ra) Đầu khí ra

Tích hợp giảm thanh 
(Tùy chọn)

Mặt cắt ngang
của cổng xả

Đầu khí vào

(Đầu khí xả) Đầu khí xả

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Đặc điểm tốc độ dòng chảy

Môi chất
Nhiệt độ mội trường và nhiệt độ môi chất
Áp suất thử nghiệm
Dải áp suất hoạt động
Góc vặn tay cầm

Màu sơn tiêu chuẩn

Thân

Nắp đậy

Tay vặn

Vòng cam
Ống chỉ
Vòng đệm O
Lò xo ống chỉ
Ống nối

Ký hiệu
Trọng
lượng

(Tay vặn, nắp đậy: nhựa PBT chống cháy)
(Tay vặn, nắp đậy: nhôm)

Dòng 

Khí

(Không đóng băng)

Tay vặn: màu đỏ
Thân: màu trắng

Loại

Loại

Loại

Đặc điểm tốc độ dòng chảy
Vào → Ra Ra  → Xả

Kích thước cổng

PBT chống cháy
(Tương đương UL-94 Tiêu chuẩn V-0) 

PBT chống cháy
(Tương đương UL-94 Tiêu chuẩn V-0) 

Thép không gỉ

Mô tả

Sê-ri VHS không thể tháo rời. Không có bộ phận sửa chữa 

Chú thích Mã giá đỡ lắp ráp
chú thích 1)

Mã giảm thanh lắp ráp 
chú thích 2)

Trắng

Trắng

Đỏ

VÀO, RA XẢ

Tiêu chuẩn OSHA (Quản lý sức 
khỏe và an toàn lao động)
Để kiểm soát an toàn. Quy tắc OSHA 

yêu cầu các nguồn năng lượng cho một 
số thiết bị nhất định bị tắt hoặc ngắt kết 
nối và thiết bị đó sẽ bị khóa hoặc dán 
nhãn bằng thẻ cảnh báo.



Van 5 cổng vận hành thuần khí
Dòng 



Van 5 cổng vận hành thuần khí

Cách thức đặt hàng van

Dòng hoạt động độc lậpCổng gắn trên thân van

Dòng Cổng điều khiển van phụ trợ

Gá

Loại van

Mẫu mã thân

Kích thước cổng A,B

Tiêu chuẩn Ren
(Bao gồm cổng phụ trợ)

Cổng gắn trên thân van

Dòng 

2 trạng thái, tác động đơn
2 trạng thái, 2 tác động
3 trạng thái, đóng giữa
3 trạng thái, xả giữa
3 trạng thái, cấp giữa

Trên

Cổng phụ trợ

Cổng phụ trợ

Không bao gồm gá
Có gá đi kèm

Loại tác động đơn

Chỉ dành cho loại 2 tác động

Không tích hợp với dòng VFA5000

(Không thể lắp đặt thêm được gá với loại van không bao gồm gá)

Mặt Bên

Ký tự

Ký tự Kích thước cổng

Với dòng VFA1000, chỉ có loại van 1 và 2

Ren M5 chỉ tích hợp khi chọn Nil



đến
đến

0.1 đến 1.0
0.15 đến 1.0

Van 5 cổng vận hành thuần khí
Cổng gắn trên thân/hoạt động độc lập

Thông số kỹ thuật

Dòng VFA1000

Dòng VFA3000

Dòng VFA5000

Dải áp suất phụ trợ (van phụ trợ đơn)

Lưu chất
2 trạng thái, tác động đơn

2 trạng thái, tác động đơn
2 trạng thái,2 tác động
3 trạng thái

2 trạng thái, 2 tác động/3 trạng thái
Dải áp suất vận hành
(MPa)

Dải áp suất cho van 
phụ trợ  
(MPa)
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)
Bôi trơn
Hướng lắp đặt
Chống va đập/ Chống rung

Dòng 

(0.4 x P + 0.1) đến 1.0, P:Dải áp suất hoạt động

Không cần thiết

-10 đến 50 (không đóng băng)

Khí

Không cố định

Dòng van

Chú ý 2)

Chú ý 1)

Chú ý 1) Chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi thử nghiệm thả theo hướng dọc trục và vuông góc với van chính, mỗi lần               
                                       tín hiệu van phụ trợ Bật và Tắt  (Giá trị ở trạng thái ban đầu)
                  Chống rung: Không có sự cố xảy ra khi thí nghiệm dịch chuyển với tần số 45-2000Hz. Kiểm tra được thực hiện  
                                       theo hướng dọc trục và vuông góc với van chính và phần ứng khi tín hiệu ON hoặc OFF (Giá trị ở 
                                       trạng thái ban đầu)
Chú ý 2) Loại trừ dòng VFA1000

Áp
 su

ất
 p

hụ
 tr

ợ 
(M

Pa
)

Áp suất hoạt động (MPa)

Dải áp suất
phụ trợ



Cấu tạo: Cổng gắn trên thân

Linh kiện thành phần

Mã gá, lắp đặt

2 trạng thái, tác động đơn

3 trạng thái, đóng giữa/xả giữa/cấp giữa

2 vị trí, 2 tác động

2 vị trí, 2 tác động

2 trạng thái, tác động đơn

Mô tả

Mô tả Mã hàng

DXT144-8-1A (Có 2 Ốc vặn để bắt gá)

Thân van
Thân van phụ trợ

Gá (cho dòng van VFA1000 có 2 tác động)

Tấm đáy van

Lõi trượt
Ống van 
Lò  xo

Chất liệu
Hợp kim Nhôm
Hợp kim Nhôm

Trắng
Xám

Trắng

Nhựa tổng hợp
Nhôm, cao su tổng hợp

Thép không gỉ

Hợp kim NhômNhựa
tổng hợp

Ghi chú

Van 5 cổng vận hành thuần khí
Cổng gắn trên thân/ hoạt động độc lập Dòng 

Ký hiệu

Ký hiệu

3 trạng thái, đóng giữa

(Bản vẽ mô tả trạng thái đóng giữa)

3 trạng thái, xả giữa

3 trạng thái, cấp giữa

Ký hiệu



Van 5 cổng vận hành thuần khí

Hoạt động độc lập
Dòng 

Lắp trên đế

Cách thức đặt hàng Van

Dòng Cổng điều khiển van phụ trợ

Kiểu Ren
(Bao gồm cả cổng van phụ trợ)

Loại van

Mẫu mã thân

Lựa chọn thân

Kích thước cổng (trên đế)

Lắp trên đế
(VFA1000: Không được tích hợp)

2 trạng thái, tác động đơn
2 trạng thái, 2 tác động
3 trạng thái, đóng giữa
3 trạng thái, xả giữa
3 trạng thái, cấp giữa

Ký hiệu

Ký hiệu Kích thước cổng

* Không áp dụng cho van 
  VFA1000

Không có đế (Cổng phụ trợ: Rc)
Không có đế (Cổng van phụ trợ: Khác loại Rc)

Với loại không có đế, sẽ bao gồm 2 lỗ Ren bắt gá và 
miếng đệm

Trên

Cổng van phụ trợ

Cổng van phụ trợ

Mặt bên



Van 5 cổng vận hành thuần khí
Lắp trên đế/ hoạt động độc lập Dòng 

Thông số kỹ thuật

Dòng VFA3000

Dòng VFA5000 Dải áp suất vận hành van phụ trợ (van phụ trợ đơn)

Dải áp suất vận hành 
van phụ trợ

Lưu chất
2 trạng thái, tác động đơn

2 trạng thái,tác động đơn
2 trạng thái, 2 tác động
3 trạng thái

2 trạng thái, 2 tác động/3 trạng thái
Dải áp suất vận hành
(MPa)

Dải áp suất cho van 
phụ trợ  
(MPa)
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)
Bôi trơn
Hướng lắp đặt
Chống va đập/ Chống rung Chú ý 1)

Chú ý 1) Chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi thử nghiệm thả theo hướng dọc trục và vuông góc với van chính, mỗi lần 
                                       tín hiệu van phụ trợ Bật và Tắt (Giá trị ở trạng thái ban đầu)
                  Chống rung: Không có sự cố xả ra khi thí nghiệm quét với tần số 45-2000Hz. Kiểm tra được thực hiện theo 
                         hướng dọc trục và vuông góc với van chính và phần ứng khi tín hiệu ON hoặc OFF (Giá trị ở trạng 
                                       thái ban đầu)

Mẫu mã
Khí

0.15 đến 1.0
−101.2 kPa đến 1.0a

(0.4 x P + 0.1) đến 1.0, P: Dải áp suất hoạt động
0.1 đến 1.0
0.15 đến 1.0

−10 đến 50 (không đóng đá)
Không cần thiết
không cố định

300/50
Áp

 s
uấ

t p
hụ

 tr
ợ 

(M
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)

Áp suất vận hành (MPa)



Van 5 cổng vận hành thuần khí
Cổng gắn trên thân/ hoạt động độc lập Dòng 

Dòng

Cấu tạo: Cổng gắn trên thân

2 trạng thái, 
tác động đơn

2 trạng thái, 
2 tác động

3 trạng thái, đóng giữa/xả giữa/cấp giữa

Linh kiện thành phần

Linh kiện thay thế

2 trạng thái, tác động đơn
Ký hiệu

2 trạng thái, 2 tác động
Ký hiệu

3 trạng thái, đóng giữa

3 trạng thái, xả giữa

3 trạng thái, cấp giữa

(Bản vẽ mô tả trạng thái đóng giữa)

Mã đế van

Chú ý:
Lực vặn để gá 

lắp van

Kích thước cổng Ren

Loại Ren

Ký hiệu

Mô tả

Mô tả
Mã hàng

Ghi chú

Cao su tổng hợp

Hợp kim Nhôm

Dùng để lắp đặt Van

Dùng để lắp đặt Van
AXT620-32-1

(M4 x 48, Kèm vòng đệm)

DXT031-44-1

(M4 x 39.5, với đệm lò xo)

Chất liệu
Hợp kim Nhôm
Hợp kim Nhôm 
Nhựa tổng hợp
Nhựa tổng hợp

Nhôm, cao su tổng hợp
Thép không gỉ

Trắng
Xám
Trắng

Ghi chú

Ký hiệu Kích thước cổng

Thân van
Thân van phụ trợ
Tấm đáy van
Lõi trượt
Ống van 
Lò  xo

Miếng đệm

Đế van

Ốc vặn đầu tròn
(1 pc.)
Ốc vặn đầu lục
(1 pc.)



2 trạm

20 trạm

2 trạm

20 trạm

Cách thức đặt hàng cụm đế Van

Cách thức đặt hàng

Dòng Van

Dòng cụm đế Van

Dòng cụm đế Van

Dòng Van

Kiểu Ren

Kiểu Ren

Số van lắp được trên đế

Số van lắp được trên đế

Van 5 cổng vận hành thuần khí

Cụm đế van
Dòng Cổng

gắn trên
thân Van

Chung cổng xả

Cổng xả riêng
(Chỉ tích hợp riêng VFA1000)

Ký hiệu

Ký hiệu

Cổng A và B thiết kế mặt trên Van

Kích thước cổng P,R

Loại Van

Mẫu mã Thân
Loại Ren
(Bao gồm cả cổng van phụ trợ)

Cổng điều khiển van phụ trợ

Kích thước cổng A, B

Ký hiệu

Ký hiệu Kích thước cổng

Chú ý) Chỉ đối với loại cụm đế Van

Chỉ 1 và 2 có sẵn với VFA1000

Ren M5 chỉ tích hợp cho loại Nil

Kích thước cổng P,R Kích thước cổng EA, EB

Chú ý: Khi đặt hàng loại Van có cổng được gắn trên thân như là loại hoạt động 
độc lập, Ốc vặn dạng Ren và miếng đệm Đế Van không được đính kèm. Cần 
đặt hàng tách riêng các loại này.

Với loại VV5FA5-20 
số van lắp được 
lên tới 10 van, loại 
VV5FA5-21 lên tới 
15 van

2 trạng thái, tác động đơn
2 trạng thái, 2 tác động
3 trạng thái, đóng giữa
3 trạng thái, xả giữa
3 trạng thái, cấp giữa

Chú ý)

Mặt Trên

Cổng điều khiển

Cổng điều khiển

Mặt Bên



(1 cái)

(1 cái)

(3 cái)

Thông số kỹ thuật của Cụm đế Van

Cách thức lắp đặt  cụm Đế Van

Ví dụ (VV5FA3-30) Đóng giữa

2 tác động

Tác động đơn

Cụm đế Van (5 van)

Dòng Van

cổng

cổng
cổng

cổng

cổng

cổng

cổng

cổng

cổng

cổng

cổng
cổng

cổng

cổng

cổng

Mã hàng
Cụm Đế Van

Loại
Cổng xả Cổng xả chung

2 đến 20 trạm 2 đến 20 trạm 2 đến 10 trạm 2 đến 15 trạm

Cổng xả riêng Cổng xả chung Cổng xả chung Cổng xả chung

Loại Van có
 thể áp dụng

  Số Van 
 có thể áp dụng 

Khối lượng của
cụm Đế Van

Khối lượng: W[g]
Số trạm: n

Van 5 cổng vận hành thuần khí
Cổng gắn trên  thân Van / Cụm đế Van Dòng 

Chú ý) Với ứng dụng có 10 van (hoặc lớn hơn 5 van loại VFA5000), áp suất cấp từ cổng 1(P) và được xả ra cổng R ở cả 2 mặt cụm Đế Van

Vị trí Van số 1 được quy định là từ phía D
Số Van được đánh số vị trí như trên hình

VV5FA3-30-051····1 cái (Mã đặt hàng cụm đế Van lắp được 5 van loại 30)
VFA3130-02··········3 cái (Mã van tác động đơn)
VFA3230-02··········1 cái (Mã van hai tác động)
VFA3330-02··········1 cái (Mã van đóng giữa)
       Kí hiệu * thế hiện mã hàng được  lắp ráp, bởi từng thành phần của Van ...



Các tùy chọn cho cụm Đế Van
Đối với loại cổng được gắn trên thân Van
Miếng bịt Đế Van

Gá, Lắp cho loại Cổng Xả riêng

Chú ý

Loại RenDòng

Cẩn Trọng

Lực dùng để Vặn Ốc

Mã hàng Ốc vặn, miếng đệm Đế Van

Ốc vặn 

Dòng 

Ký hiệu Ký hiệu Ốc vặn Van

Loại ốc vặn đầu tròn
DXT031-44-1

(M4 x 39.5, kèm vòng đệm)

     Loại Ốc Vặn đầu lục 
AXT620-32-1

(M4 x 48, kèm vòng đệm)

Miếng đệm Đế VanMã hàng miếng bịt Đế Van

Khi Gá hoặc Lắp Van trên Cụm Đế Van hoặc Đế Van..., cần chú ý hướng 
lắp đặt Van. Nếu lắp đặt sai hướng Van, sẽ xảy ra sự cố trong khí lắp đặt.
Dưới đây là một số mô tả cho việc lắp đặt

Cổng Xả

Cổng Xả

Kí hiệu Dòng Van Kích thước cổng



Pulse Blow Valve

AXTS040 -3 -X2

Van điện từ
3 cổng

Cấp khí

Cổng khí phụ trợ bên ngoài

Cổng khí phụ trợ bên ngoài

Cấp khí

Van thổi xung
AXTS040 -2 -X2

Van điện từ
2 cổng

Cấp 
khí

Cổng khí phụ trợ bên ngoài

4(A): Cổng bên đầu ra

1(P): Cổng cấp

Van thổi xung

Cổng khí phụ trợ bên trong

3(R2): Cổng cấp

2(B): Cổng bên đầu raVan thổi xung

Van thổi xung
Áp suất đỉnh của không khí va chạm nhiều lần cho 
phép thổi hiệu quả

Khí tiêu thụ: giảm 50% trở lên

Điều khiển tạo xung là không cần thiết.
Thổi xung có thể được sử dụng đơn giản bằng cách cung cấp không khí.

Tuổi thọ lâu dài
(200 triệu chu kỳ trở lên)

Thời gian BẬT/ TẮT có thể điệu
chỉnh riêng

Thổi xung Thổi liên tục

Time

ON

(Van mở)

OFF

(Van đóng)

Khí giảmÁp suất đỉnh

Đặc điểm tốc độ dòng chảy

Phạm vi áp suất:
0.2 đến 1.0 MPa

Loại tác động               C [dm 3/(s·bar)] b Cv

Cổng khí phụ trợ bên ngoài

Cổng khí phụ trợ bên ngoài

14 0.18 3.4
Cổng khí phụ trợ bên trong

Cổng khí phụ trợ bên trong

12 0.14 2.9

ON

(Van mở)

OFF

(Van đóng) Thời gian

Đóng kim điều chỉnh thời
gian

Mở kim điều chỉnh thời gian

Kích thước ren: 1/2Kích thước ren: 1/2

INFORMATION

AXTS040 - -X2
20-E751



Cổng OUT
4(A)

3(R2)

Cổng PE1(P)
Cổng IN

Thời gian điều chỉnh OFF
Thời gian điều chỉnh ON

Ký hiệu

2(B)

(1
1

8
.6

)

7
2

Ghi đè thủ công trực tiếp (31)

2

Phích cắm

Phích cắm
41

27.5 27.5

41 Rc1/2
Cổng PE 3(R2)
  * Giảm thanh

Phích cắm

1
1

8
.6

9
8

5
0

4
1

3
7

3
1

.5

1
8

(150.2)

35 53

Lỗ gá 2 x ø6.5 

6
6

5
3

4
0

Phích cắm17.5

59.553

77 73.2

150.2

Rc1/2
Cổng OUT 4(A)

Kim thời gian điều chỉnh OFF
Kim thời gian điều chỉnh ON

51 9.82 61

1
0

6
.4

2
6

.5

1
6

C
ổn

g 
O

U
T 

4(
A)

Rc1/2
Cổng IN 1(P)

Cách đặt hàng

AXTS -X23040

Kích thước nòng
040 1/2

Hướng dẫn trực tiếp tại chỗ
Nil Không
B Loại khóa

Kiểu tác động
2 Cổng khí phụ trợ bên ngoài

Cổng khí phụ trợ bên trong3

Kiểu ren
Nil Rc
F G

N NPT
T NPTF

Thông số kỹ thuật

Model AXTS040 -2 -X2 AXTS040 -3 -X2

Kiểu tác động Cổng khí phụ trợ bên ngoài Cổng khí phụ trợ bên trong
Cấu tạo van Seal kim loại
Lưu chất Khí
Dải áp suất hoạt động 0.2 - 1.0 MPa 0 - 1.0 MPa
Dải tần điều chỉnh — 0.2 - 1.0 MPa �1

Dải tần điều chỉnh 1 to - Hz 1 - 8 Hz
Proof pressure 1.5 MPa
Ambient and fluid temperatures −10 - 50°C

Dầu bôi trơn Không yêu cầu

Đặc điểm tốc độ dòng chảy
(Cổng IN  Cổng OUT)

C [dm3/(s·bar)] 12 14

b 0.14 0.18

Cv 2.9 3.4

�1  Set the external pilot pressure higher than the operating pressure.

Kích thước  [mm]

Internal pilot

AXTS040 - -X2



Cổng OUT
2(B)

PE
1(P)

Cổng IN
3(R2)

Thời gian điều chỉnh OFF
Thời gian điều chỉnh ON 4(A)

Ký hiệu

X
5(R1)

1
0

6
.4

2
6

.5
C

ổn
g 

O
U

T 
2(

B)
1

6

Kim thời gian điều chỉnh OFF
Kim thời gian điều chỉnh ON

51 9.82 61

1
1

8
.6

9
8

5
0

4
1

3
7

3
1

.5

1
8

Phích cắm

Rc1/2
Cổng IN 3(R2)

Rc1/2
Cổng PE 1(P)

  * Giảm thanh

41

27.527.5

41

Giảm thanh

Rc1/2
Cổng khí phụ trợ bên ngoài 5(R1)

(1
1

8
.6

)

7
2

(150.2)

2

Ghi đè thủ công trực tiếp (31)

35 53

Lỗ gá 2 x ø6.5 

6
6

5
3

4
0

Rc1/2
Cổng OUT 2(B)

Phích 
cắm

13.5

59.553

73.277

150.2

Kích thước  [mm]

Cổng khí phụ trợ bên ngoài

Van thổi xung  AXTS040 - -X2


